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Ministério das Relações Exteriores_ 

GABINETE DO MINISTRO 
PORTARrl CONJU~'Í'A ~Q ~_0_6,::~E: 01 D~u,UTUBRO. DE 1990 

' ·. 1 
'OS MI:NISTBOS-DÉ ES'l'ÂDÓ DAS[ LAÇÕES_EXTERIORES, OA 

ECONOMIA~ FAZENDA E PLANEJAMENTO, · E :o SECRE'l'ÃRIO DO MEIO AMBIENTE DA 
PRESID!NcIA DA REPlJBL:cCA, nô uso das atribuições e, ! . - 

, Consi<Ierandó a nedess:j.dade: de se envidar esforços para 
adoçã.b de medidas que ~enham·a diminuir a pressão sobre as florestas 
trop~cais bras:j.leiras :e1 !. ' . 

- ' \ J ' ! 
· Considerando aindb a oport,unidade de cooperação ofere 

cida pelos paises signatários do rrécente ~omunicado de Houston qua~ 
to ao tratamento, mundial das quE/stões aJW:iientais, Resolvem: 

- 1: 1 ,. 1 ,' 
' ' t 

· Art •... 'l.9 - Criar Grupo de Trabalho Interministerial com 
o.objetivo especifico âe elaborar um projeto piloto a ser executado 
na região da Amazônia vlsando a neutralizar a ameaça às· florestas tro \ 
picais e a enfatizar alternà:tivas de exploração sustentada daqueles recuf 
ses. · 

Art. 29 - O Grupo de Trabalho será coordenado pela Se 
cretaria do Meio Ambiente da Presidência da República e terá a seguin 
te composição: · - 

1 
a) dois representantes/da' Secretaria do Meio 

te; 
Arnbien 

b) dois representante~ do' Instituto Brasileiro do 
Meio ~iente e d?'s Repursos Naturais Renováveis; 

e) dois representant~s do Ministério das Relações Ex 
teriores ei 

d) dois representantes do Ministério da Economia, Fa 
zenda e Planejamento._ 

§ 19 - De acordo com a natureza da matéria a ser exa 
minada, poderão participar-das reuniões do Grupo de Trabalho, a convi 
te do seu Coordenador, representantes de órgãos e entidades da Atln,T 
nistração Pública, federal, estadual ou municipal, nem como pessoas 
naturais ou juridicas de direito privado. - 

§ 29 - Os repre-sentantes do Grupo de Trabalho serão 
designados,· juntamente com os respectivos suplentes,· pelos titulares 
dos órgãos que representam,. 

§ 39 - A participação no Grupo de Trabalho não será 
remunerada, cabendo aos órgãos nele representados prestar-lhe todo o 
apoio.técnico e administrativo. 

Art. 39 - O Grupo de Trabalho terá o prazo de quaren 
ta e cinco dias, contados da data de sua instalação, para apresentar 
proposta final relativa ·à matéria de que trata o Art. 19 desta Porta 
ria, - 

publicação. 
Art. 49 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
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