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Ministério do Meio Ambiente, dos 
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal 

GABINETE DO MINISTRO 
PORTARIA N9 191, DE 11 DE SETEMBRO D~ 1997 

Q MINISTRO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HÍDRICOS E 
DA AMAZÕNIA LEGAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas, 

Considerando a importância ecológica do Pantanal, maior área de planície inundável do planeta 
com 138.000 Km1; 

Considerando a necessidade da cnaçao de um modelo . de gestão participativa para a 
implantação e gerenciamento dos recursos ambientais desse ecossistema, 

Considerando a necessidade da criação de um Comitê intergovernamental que assegure a 
gestão integrada e efetiva participação da comunidade local organizada, e 

Considerando, finalmente, o diagnóstico e as diretrizes já realizados para a utilização dos 
recursos da região, RESOLVE: 

Art. 19 Instituir o Comitê de Coordenação Política do Projeto de Desenvolvimento Sustentável 
do Pantanal-Projeto Pantanal. 

Art. 2Q São atribuições do Comitê: 

I - Supervisionar a elaboração da Carta Consulta a ser submetida à Comissão de 
Financiamentos E>cternos-COFIEX e a preparação dos correspondentes estudos e projetos de engenharia. 

li - Fazer a interlocução política e administrativa junto aos agentes financeiros e esferas de 
Governos Federal e Estaduais envolvidas 

Art. 3" O Comitê terá a seguinte composição· 

I - um representante de cada um dos seguinte, Órgãos Federais e dos Estados· 

a) Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal-MMA; 

b) Ministéno do Planejamento e Orçarnento-MPO, 

e) Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis-IBAMA; 

d) Estado de Mato Grosso, e 

e) Estado de Mato Grosso do Sul 

§ 1 R Cada representante terá um suplente que o subsnturrá nas ausências e nos impedimentos 

§ 2R A Coordenação do Comitê, bem como o apoio administrativo, ficará a cargo da Secretaria 
de Meio Ambiente do MMA. 

Art 4~ Instituir, no âmbito do Comitê, um Grupo de Apoio Técnico com o objetivo de 
elaborar a versão final da Carta Consulta e coordenar os trabalhos de preparação técnica dos documentos 
estudos e projetos de engenharia, pelos órgãos responsáveis por sua futura implementação 

Paragrafo único Caberá aos órgãos diretamente responsáveis pela execução das obras e 
serviços integrantes do projeto a contratação e elaboração dos projetos executivos das respectivas áreas 
beneficiadas 

Art s• O Grupo de Apoio Técnico tera a seguinte composição 

1 - um representam e técnico de cada um dos seguintes Órgãos Federais e dos Estados: 

a) Mmisterio do Meio Arubiente, dos Recursos Hidricos e da Amazônia Legal-Ml>,lA, 

b) Ministério do Planejamento e Orçamento-MPO, 

e} Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovâveis-Jl3AMA; 

d) Estado de Mato Grosso, e 

e) Estado de Mato Grosso do Sul. 

Art. 6"' Os representantes const antes do artigo anterior serão indicados pelas respectivas 
autoridades competentes e designados pelo Ministro de Estado do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos 
e da Amazônia Legal. 

Art 7'- A participação no Comitê e no GT1Jpo de Apoio Técnico não enseja qualquer tipo de 
remuneração. 

(Of. 09 750/97) 

Art s• Esta Portaria entra em vigor, na data de sua publicação, 
GUSTAVO KRAUSE GONÇALVES SOB~INHO 


