. _,--Exmo. Sr. Ministro do Meio Ambiente e da Amazônia Legal
Dr. Henrique Brandão Cavalcanti
Entendendo a Importância que representa uma verdadeira política nacional para a
biodiversidade, as organizações não-governamentais (ONGs) listadas em anexo, através de
seus representantes e signatários desta, vem manifestar sua satisfação ao sinal de abertura
do processo de discussão do Programa Nacional de Conservação e Utilização Sustentável
da Diversidade Biológica - PRONABIO.
Nossa satisfação é redobrada, pois lamentavelmente até este momento não existe um
processo transpárente e participativo na definição de programas e projetos relativos à
.conservação-e utilização da biodiversidade brasileira.
Embora nesses três últimos anos as ONGs, redes e coalisões tivessem tentado identificar
um canal de interlocução com o Governo Federal, não se encontrou um meio de diálogo e
negociação com as inúmeras administrações para a condução dos assuntos relativos aos
procedimentos para definição de um Programa Nacional da Biodiversidade.
Dessa forma, entendemos que a nossa participação nesse primeiro evento, sinal de
intenções de ampliação da discussão sobre o assunto em tela, não consubstancia um
endosso da comunidade de ONGs que ~qui representamos, ao processo até aqui
desenvolvido e aos projetos já submetidos ao Global Environment Facility-GEF.
Isso significa que nos reservamos ao direito, mesmo porque até hoje não temos
conhecimento do conteúdo do programa e seus projetos, de vir a público discutí-los e criticálos. Assim, a responsabilidade sobre tais projetos é exclusiva da Governo e das lnstituíções
proponentes.
No momento em que somos convidados a tomar ciência do Programa, desejamos afirmar
nossa convicção de que princípios de transparência, ampla participação da sociedade civil,
probidade e respeito ao interesse público, são elementos fundamentais para a consecução
dos seus objetivos.
Baseado nestes principias, nos propomos a participar na solução dos problemas listados
abaixo, que entendemos como relevantes fatores de estrangulamento do Programa:
a) estabelecimento do processo e da respectiva estrutura básica para a discussão e
definição de uma Política Nacional para a Biodiversidade;

.::

b) reestruturação do Fundo Nacional do Meio Ambiente - FNMA- no tocante a sua forma e
na definição do instrumento legal que o embase;
e) criação de duas comissões Inter-institucionais com a participação da sociedade civil,
sendo a primeira orientada para a discussão e Implementação dos compromissos brasllelros
advindos da CNUMAD-92 e a segunda dedicada ao Programa Nacional da Biodiversidade. A
composição desta última deve ser tripartite e paritária (governo, setor empresarial,
organizações não-governamentais ambientais e sociais) i entre outraa atribuições, a
comissão nacional da biodiversidade deve ocupar-se de propor e monitorar a Polltlca
Nacional da Biodive'rsldade, acompanhar e Implementar negociações dos recursos Internos
e externos, assessorar a formulação da politica externa para a biodiversidade e acompanhar
as respectivas negociações internacionais;

,.

d) criação dos mecanismos para internatizar e administrar os recursos externos e internos
para o financiamento do PRONABIO.
Considerando as dificuldades de interlocução e com a finalidade de contribuir para a
agilização das providências relativas ao Programa Nacional da Biodiversidade, sugerimos a
criação de uma Comissão Provisória, tripartite e paritária, pelo período de quatro meses,
com o fim de estabelecer um processo de democratização das informações e das

j
1

...
negociações entre os setores envolvidos, de forma que a estrtuturação do PRONABJO tenha
o respaldo da sociedade brasileira e atenda aos legítimos interesses nacionais.
Atenclosamente..
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Excelentissimo
Senhor
Doutor Henrique Brandão Cavalcanti
Ministro
de Estado do Meio Ambiente e da Amazônia
Palácio do Planalto
- Anexo II - sala 127
701S0-900 - Brasilia - DF

Brasília,

Lagal

9 de maio de 1994

s,enhor Ministro,
Acompanhamos o "Global Environment
sua origem, quando os países decidiram

Facil:lties"
- GEF - desde
estabEüeoer mecanismos de

invest.imentos
para proteção
da diversidade
emissõ,as que causam mudanças climática$.

biológica

A::J entidades
não-governamentais
brasileiras
esforçc:>s para acompanhar a evolução desse fundo,
enoontl:.·os internacionais,
criticando
e colocando
aperfe:tçoal'!\ento
da gestão da iniciativa.

e redução
não

t!m

das

medido

participando dos
propostas
para o

N<:> nosso
pa!s,
entretanto,
temos nos surpreendido
com a
ausênc La de clareza
e critérios
na definição
dos propósitos
e
procedimentos
para a aplicação desses fundos no Brasil.
R,~ferimo-nos
especificamente
biodiv,~rsidade,
para onde existem
para investimentos.

aos
recursos
destinados
até t1S$ 30 milhões
disponiveis

à

Gostariamos
de recordar
que na gestiio
de um de seus
antecessores,
Senador Fernando Coutinho Jorge,
reagimos à proposta
de mediação
dos recursos
exclusivamente
por uma entidade.
Nesse
per fodo , o Governo se com.prometeu a criar mecanismos transparentes
e estahelecer
critérios
para aplicação
dos recursos.
Na época, o
então
ministro
fez anünc.í.os pO.blicos
de se criar
um Programa
Naciom:ll de Conservação
e Otilização
sustent.ável
da Diversidade
Biol6gS.ca com participação
representativa
para a gestão do

problema.
Ir1felizmente,
o programa
informações
parciais
e pouco
negocü1ção.
Ao longo

não se
claras

efetivou
e continuamos
a respeito
do processo

com
ds

de

nossa experiência,
temos ap:t:tendido que, quando
social,
as ações de goverr.10 são mais sólidas,
têm melhores
chances de sucesso,
1ttenores chanc:es de uso excuso e,
no fina.1, quem ganha é o pais.
Assim tem sido Esm várias
atividades
do pró:prio Ministério
'do Meio Ambiente e da Amazônia Legal - MMA,
por exe,mplo: Programa Piloto
e o Fundo Nacional do Meio Ambiente.
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e

desconhecemos os critérios de seleção dos inv,astimentos do GEF no
Brasil.
Acreditamos que o GEF deve, por razões e$tratégicas, ter uma
pos ção fundamental na conse.rvaçãc
da noss;a biodiversidade
e
demonstrar
ao mundo que o Brasil
tem competência
e capacidade
política de proteger e valorizar seu patrimônio
natural.
í

EITTtendemos que é nosso papel participar e apelamos

ao nosso

conhecer as razõt~s dos atrasos
para
implE:!mentação do GEF, a estratégia que o GEF c.m:mpi.-e na ceneer-vação
cta biodiversidade brasileira, os projetos p~opostos pelo Governo e
o volume já gasto de recursos.
direi

ti:> ã

informação,

para

D,-if endemos gua o coverne promova a articulação
das entidades
ambientalistas
e o setor
privado
criando
o PRONABIO e abrindo,
definitivamente, o GEF para a participação
da sociedade.
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Para -vide distribuição*
De - VITAE CIVILIS

GEF - GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY
Encaminhamos, em anexo, para seu conhecimento, cópias de correspondências que enviamos ao
Ministério de Meio ambiente solicitando:
a) Reunião Especial do CONAMA sobre o GEF e os Projetos Brasileiros para tal Fundo;
b) informações sobre projetos e procedimentos do Brasil no tocante ao GEF.
Contamos com o seu inestimável apoio ao nosso pleito.

Atenciosamente
~·~ú_

ANTONIO CARLOS ALVES DE OLIVEIRA
Presidente

RUBENS HARRY BORN
Coordenador Geral

----------------------------------------------===-=======================
(*) DISTRIBUIÇÃO
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- Dr. Almir Bressan
Secret. de Estado do Meio Ambiente/ES, Presid. ABEMA
- Anthony Anderson
Fundação Ford
- Bruno Pagnoccheschi
ISPN
- Cartos Alberto Ricardo
CEDI
- Comissão ExecutivaNacional das Entidades Ambientalistas Autônomas
-Coordenação Nacional
Forum Brasileiro de Ongs
- Dr. César Mi9uel
Representante Residente do PNUD
- Dietmar Wenz
Fundação Konrad Andenauer
- Dr. Édis Milaré
Secret. de Estado do Meio Ambíente/SP
- Eduardo Durão
ABONG
- Eduardo Martins
WWF - Fundo Mundial para a Natureza
- Dep. Fábio Feldmann
Câmara dos Deputados
- Francisca Stella Faga
Gazeta Mercantil
- Garry Soares
Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal
- Hellen Negret
PNUD
- Prof. Henrique Rattner
ABDULEAD
- Humberto Mafra
Damien Foundation
- Isabel Cristina de Carvalho
IBASE
- Jean Pierre·Leroy
FASE
- João Aguiar
Agir Azul
- Juan Rueda
GTA
- José Roberto Borges
Rainforest Action Network
- Kátia Orager Maia/laraPietrikowski
INESC
- Luís Carlos Ros Filho
IEA
- Márcio Santilli
NDI
- Maria Elizabeth Diniz Barros
IPEA
- Marcos Arruda
PACS
- Dep.·Mauro Bragato
Assembléia Legislativa/SP
- Michel
OXFAM
- Nilo Diniz
Departamentode Meio Ambiente/CUT- Nacional
- Peter May
Projeto ECO-ECO
- Representantes Ambientalistas
CONAMA, FNMA e CONSEMA
- Dep. Ricardo Tripoli
Assembléia Legislativa
- Roberto Klabin
Fundação SOS Mata Atlântica
- Roberto Smeraldi
Amigos da Terra Internacional
- Ronaldo Carvalho
Secret. Adj. de Estado do Meio Ambiente/MG
- Dep. Zaire Resende
Presid. Comis. de Defesa do Cons., M.A. e Minonas/C.Dep.

------------~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vitae Civif is

sse Paulo, 03 de maio de í 994.

Excelentissirnc s~,-.; IVi
Doutor Henrique Brandão cevetcenti

DO. Ministro do Meio Ambiente e da Amazónia Leg~I
fax (061) 22G-710"1

Re;.: GEF - G:ob=! Environrnent Facility ou Fundo para o Meio Ambiente Mundial

Excelentissimo Ministro,

jfendo em vista a importância do GEF - Global Environment Facility ou Fundo para
o
Meio Ambiente Mundial, instumento provisório das Convenções de Mudanças
1
Climáticas
e de Biodiversidaàe,
bem como mecanismo financeiro para a
1
[mplementaçàc da AgendE: 21, conforme acordado em decisões da CNUMAD Conferencia das nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, venho a
V.Exª apresentar algumas indagações e solicitar informações, conforme segue
abaixo:

1. Quanto à situação do Projeto Brasileiro para Biodiversidade
1.1. gostaríamos

de receber a última versão integra! do projeto, inclusive
orçamente: a última versão que dispomos foi-nos entregue pessoalmente pelo
então Ministro do Meio Ambiente, Senador Couitnho Jorge, há cerca de um ano,
antes de nossa participação na Assembléia do GEF em Beijing, em Maio de 1993;

1.2. quais os critérios de seleção e para participação de ONGs, por fase do Projeto
(análise e elaboração do projeto, implantação, avaliação etc};
1.3. quais os critérios de escolha ce sub-projetos E; áreas de implantação;
,

1.4. como se dá a participação de empresas privadas, filiadas ou não à Fundação
Brasilelra para o Desenvolvimento Sustentável: quais as funções que as mesmas
exercerão, em que sub-projetos especificas, e quais os critérios de seleção etc;
1.5. quais são as exigências do GEF, em especial do Banco Mundial, para a
aprovação devinitiva do projeto final;
1.6. qual é o, cronograma das etapas restantes de aprovação e inicio
i,nplantação do Projeto e qual o cronograma de desembolso dos recursos;

!f
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•

1.i. qual será a cornposiçào definitiva
Biodiversidade.

e atribuiçào

cc Conselho

Nacional

de;

1.8. qua' a instancia no Govémr- Federa' que estará ~ncz~íeg3j~ de ::-·.~.:: ~!:- ::u~E..c
com as OtJGs, com as empresas do setor privado, com o próp..c GEF
comunidade cientifica r.: toccnt« ,-:, ·Prc-10!.:, ?
2.. Qu"1r.to

2

t..

..:.úr11 õ

situação do Prc,JE to "Turbina para Geração de Gás a partir de

t?ion,a~s~":
2.1. gostariamos de recebe: a ultima versão integral do versão integral do projeto,
inclusive seu orçamento;
2.2. quais cs critérios de seleção e para participação de ONGs, por fase do Projeto
~a11.:.i15ç.. i:: E;1ãb~;::..;:f.u de. projeto, lrnplantaçào, avaliação etc);
·

t-3. quais os critérios de escolha de sub-projetos

e áreas à€:: 1mj..,íé11LàÇaü,

f,4. como se dá a partlcipaçác de empresas privadas. filiadas ou não b Fundação
Brasileira
para o Desenvolvimento Sustentável: quais as funções que as mesmas
1
exercerão, em que sub-projetos específicos. e quais os critérios de seleção etc;

2.5. quais foram e quais sàc as exigências do GEF, em especial do Banco Mundial,
para a aprovação e execução do projeto final;
2.6. qual é o cronograma das etapas restantes de execução do Projeto e qual o
cronograma de desembolso dos recursos; quanto jia foi alocado e o que já foi
executado?
~.7. qual a instância no Governo Federal que estará encarregada da interlocução
com as ONGs, com as ernprêsas do setor privado, com o próprio GEF e com a
comunidade científica no tocante ao Projeto ?

3. Demais projetos:

~
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3.1. solicitamos relação, com ementa elucidativa, valor total dos demais projetos
encaminhados ao GEF. com o respectivo montante a ser financiado pelo Fundo
,t-mbiental Mundial outras eventuais fontes, data da aprovação ou não aceitação
pelo GEF, órgãos brasileiros encarregados da coordenação e implementação dos
mesmos.

..! me;
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4. Questões Gerais sobre Projetos Brasileiros e GEF:

E o..,
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4.1.

quais são os órgãos envolvidos, no Governo Federal e de demais esferas, na
elaboração e negociação de projetos; qual é o canal oficial para acesso a
informações e participação;
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4.2. quais são as prioridades relativas para o país entre as quatro áreas possíveis
p:- finnnciani,-:"'1f:- dr. r-r-c:- r, r"'Giõr-: pri0r:!:"ria~ p~r.::- ceda uma dessas áreas
[aquecirnentc g!ob.:;I, biodiversidade. polulcã o de ógu;}~. internacionais e destruicão
da carnadr de ozónio),
4.3. qual foi a posição Brasileira. defendida pelo ltarnarati. quanto à:
4.3.1. lt'i:::~trntu1.::.;::.c, de, Gi:.F:
4.3.2. avaliação dr, fase piloto:
4.3.3. recornposiçê o do funde, principal do GEF pare: a 5égtmd~ tasc,
4.3.4. propostas de gestão, decisão, escolha d12 projetos e definiçãc de
prioridades, participação úi... ONGs e avaliação da eficácia do GEF após a fase
piloto (a partir de 1994);
4.3.5. participação do ONGs como observadores
nas reuniões da
Assembléia de Participantes do GEF;
4.3.6. criação de fundos separados, dentro do GEF, para as convenções de
clima e, biodiversidade;
4.3.7. estabelecimento de mecanismos formais. com embasamento jurídico,
para as relações entre o GEF e as Conferências das Partes (CoP) das Convenções
de Mudanças Climáticas e de Biodiversidade:
4.3.9. estruturação do "GEF NGOs Small Grants Programme" no Brasil; em
particular, sobre as negoc.i4l~ut::~ com o Pi-JUD - Proqran.a elas f~éições Unidas para
? Desenvolvimento quanto à implantação das recomendações de consultores.
contratados por aquela agência da ONU para o estabelecimetno do Programa -no
Brasil;
4.3.1 O. envio de cópia dos pareceres do Conselho Nacional de Meo
Ambiente (CONAMA) e do Comitê do Fundo Nacional de Meio Ambiente (FNMA)
sobre os projetos apresentados ao GEF;
4.3.11. quais são as propostas do Governo Brasileiro para a conceituação
operacional dos 'beneticios ambientais globais' e: 'custos incrementais' que
ballzam as operações do GEF, e em que estudos técnicos ou bibliografia as
mesmas estão assentadas ?
Sendo o que se tinha para o momento, renovamos protestos de consideração.

Atenciosa mente
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ANTONIO C RLOS ALVES DE OLIVEIRA
Presidente
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RUBENS HARRY BORN
Coordenador Geral

