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ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO 
DE COORDENAÇÃO DO PROGRAMA PILOTO PARA A PROTEÇÃO 

DAS FLORESTAS TROPICAIS DO BRASIL 

1. No dia 9 de fevereiro de 1994, nas dependências do Ministério do Meio Ambiente 
e da Amazônia Legal, em atendimento à convocação ordinária expedida em 21 de janeiro de 
1994, foi realizada a 8ª Reunião Ordinária da Comissão de Coordenação do Programa Piloto 
para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil, à qual estiveram presentes os seguintes 
membros titulares: 

- Ministro Sérgio Amaral - Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal, Presidente da 
Comissão. 

- Reunault F. Castro - Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação da Presidência 
da República- Secretaria de Assuntos Internacionais (SEPLAN/SEAIN). 

- Herbert O. R. Schubart - Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República 
(SAFJPR). 

- Luiz Antonio B. de Castro - Ministério da Ciência e Tecnologia. 

- Júlio Barbosa de Aquino - Representante das Organizações Não Governamentais da 
Amazônia. 

- Atanagildo de Deus Matos - Representante das Organizações Não Governamentais da 
Amazônia. 

2. Na impossibilidade do comparecimento dos titulares, os seguintes membros 
suplentes assumiram a representação de seus órgãos, conforme previsto no Art. 2° par. 6° do 
Regimento Interno da Comissão de Coordenação: 

- Paulo Roberto França ~ Ministério das Relações Exteriores - Departamento de Meio Ambiente 
(MRE/DEMA). 

- Nei Futuro Bitencourt - Ministério das Relações Exteriores - Departamento de Cooperação 
Técnica, Científica e Tecnológica (MRE/DCT). 

3. Assessorando o~ trabalhos da Comissão, estiveram presentes as seguintes pessoas: 

- Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal: 

Garry Soares de Lima 
Izabella Mônica V. Teixeira 
Antonio Carlos Carapeba 
Mário do Nascimento Moraes 
Victor Alexandre B. Sucupira 



- Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República: 

Dagoberto Koehntopp 
Tania Delfino Ribeiro 

- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Secretaria Técnica 
do Programa Piloto: 

Eulália Machado de Carvalho 
Eleonora Galvarros Bueno Ribeiro 
Rafael Pinzon Rueda 
Carlos Aragon Castilho 

- Grupo de Trabalho Amazônico 

Juan Carlos Rueda 

- Instituto Sociedade, População e Natureza 

John M. Sydenstricker Neto 
Donald Rolfe Sawyer 

4. A 8ª Reunião Ordinária teve início às 09:20 horas do dia 9 de fevereiro de 1994, 
com a manifestação da Presidência no sentido de que fosse aproveitada a ocasião para se 
proceder, também, a uma avaliação do desempenho do Programa Piloto, com vistas a subsidiar 
a participação brasileira no próximo encontro do IAG - Intemational Advisory Group, previsto 
para o período de 21 a 25 de fevereiro de 1994. 

5. A seguir, foi submetida ao colegiado a Ata da 7ª Reunião, a qual foi objeto das 
seguintes observações e emendas pela SEPLAN/SEAIN, pelo MCT, e pelo MRE/DEMA: 

a) a SEPLAN/SEAIN solicitou modificação da redação do 5° parágrafo que trata 
do Art. 6° da Resolução 68/93 do Senado Federal, que dispõe sobre a obrigatoriedade de 
submissão individual à aprovação daquela Casa, de eventuais empréstimos externos que forem 
firmados com base no Acordo-Quadro. Segundo o representante da SEAIN, o registrado em Ata 
conflita com a interpretação daquela Secretaria, segundo a qual as doações que geram ônus 
financeiros para a União, também denominadas "doações onerosas", caso específico das doações 
previstas na cooperação teuto-brasileira, deverão ser submetidas à deliberação do Senado 
Federal. A esse respeito, a Presidência informou que o assunto foi objeto de consulta à PGFN, 
em novembro de 1993. Como não houve resposta formal da Procuradoria, o expediente será 
reiterado; 

b) o MCT alertou para a necessidade de rever a Resolução 68/93 no que se refere 
à alteração da fonte orçamentária para o ingresso dos recursos externos, e quanto à definição dos 
procedimentos para a administração dos recursos de doação. Sobre o assunto, a Presidência 
propôs a realização de consulta ao Ministério da Fazenda, a ser elaborada em conjunto pelo 
MMA eMCT; e 
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e) o MRE/DEMA apresentou restrições quanto ao nono parágrafo da Ata, pois, 
segundo o seu entendimento, o representante da Divisão presente à reunião havia solicitado que 
constasse em Ata que a DEMA considerava inapropriado o financiamento externo de ações 
relativas à demarcação de áreas indígenas. Informou, adicionalmente, que a validade da inclusão 
do projeto •• Áreas Indí genas" no PPG- 7 ainda está em exame naquele Ministério. Sobre o 
assunto, a Presidência informou que seria resgatada e transcrita a manifestação textual do 
MRE/DEMA, que está registrada em fita. Ressalvou, porém, que reabrir o debate sobre o 
projeto ., Áreas Indígenas" no Programa Piloto, conforme solicitado, significaria colocar em 
questão um ponto que não poderia ser simplesmente revisto por meio de alteração da Ata da 7ª 
reunião, uma vez que este projeto já foi, inclusive, submetido a "appraisal", Segundo o 
entendimento da Presidência, tais circunstâncias fazem com que o assunto mereça uma atenção 
especial da Comissão e um entendimento mais aprofundado com o MRE, fato esse que impediria 
uma deliberação do Colegiado na ocasião. 

6. Acatadas as proposições, a comissão aprovou a Ata da 7ª Reunião, cujo texto 
emendado passa a fazer parte integrante da presente Ata. 

7. A Presidência deu início, então, ao debate sobre o relatório do IAG que mereceu 
os seguintes comentários: 

a) o MCT manifestou preocupação quanto ao envolvimento de membros do IAG 
com instituições executoras do Programa Piloto e assinalou que o Grupo de Avaliação de 
Programas (GEA) do Subprograma de Ciência e Tecnologia defrontou-se com problemas 
semelhantes, os quais foram superados com o estabelecimento de termos de referência que 
orientaram a atuação do grupo. Recomendou, portanto, o estabelecimento de regras claras para 
funcionamento do IAG, com o objetivo de evitar este tipo de problema; · 

b) as ONG's da Amazônia reforçaram o posicionamento do MCT, e solicitaram 
que fosse esclarecido o papel do Grupo Assessor dentro do Programa Piloto. Informaram, 
também, que, na última visita do IAG à região, alguns de seus membros ofereceram serviços 
profissionais para a implementação de projetos do Programa. Esse fato foi considerado 
extremamente preocupante pelas ONG' s, pois significaria a prestação de serviços de consultoria 
de membros do IAG dentro do Programa Piloto; 

e) a Presidência informou o envio de correspondência à SEAIN, solicitando que 
fosse manifestada ao Banco a preocupação do Governo brasileiro com a composição do Grupo. 
O MMA ressaltou que, no relatório do IAG, há o reconhecimento da possibilidade da existência 
de conflitos de interesses, que poderia ser caracterizado como uma resposta à manifestação 
brasileira. Entretanto, o documento é vago quanto ao problema, uma vez que a questão não foi 
elucidada; 

d) a Presidência indicou, então, que se buscará esclarecimentos, na próxima 
Reunião do dia 21, e a solução a ser adotada quanto à questão. Esclareceu, ainda, que será 
ressaltado que o assunto foi discutido no âmbito da Comissão de Coordenação, a qual entendeu 
ser necessária uma resposta mais objetiva do que simplesmente deixar para a decisão do 
Presidente a solução do Grupo de casos "Ad Hoc"; 
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e) o MRE/DEMA, por sua vez, apresentou as seguintes restrições quanto ao item 
1. "informações" do Relatório: questionou a utilização, pelo Banco, dos recursos do Programa 
Piloto para a publicação de "newsletter", sem que tenha sido dado mandato para tanto; 
questionou o item 37 que trata da criação de "Áreas de Reserva de Recursos", considerando tal 
abordagem como não compatível com a legislação brasileira e com o projeto de Zoneamento 
Ecológico-Econômico, em elaboração; e questionou, ainda, a possibilidade de que membros do 
IAG assumissem o papel de "procuradores" do Programa Piloto junto a governos cooperantes. 
Finalmente, o MRFJDEMA manifestou que a sua maior preocupação quanto ao IAG refere-se 
a uma certa atitude de tutela em relação ao Programa, e ponderou que esta situação está 
diretamente ligada à definição dos termos de referência do Grupo. 

f) a SEPLAN/SEAIN endossou os pontos levantados pelo MRFlDEMA e 
acrescentou sua preocupação com o item 6 "Arranjo Operacional" do Relatório em questão, onde 
é sugerida a criação de um pequeno quadro de pessoal, cujas atividades representariam a criação 
de um novo órgão, injustificável perante o atual quadro institucional brasileiro; 

g) a Presidência manifestou dúvidas quanto à natureza dessa pequena equipe, se 
diria respeito ao Governo brasileiro ou se o IAG deseja ter, ele próprio, uma pequena equipe. 
A Presidência ressaltou que, frente às restrições orçamentárias atuais, não se justificaria uma 
equipe financiada com recursos nacionais. Contudo, entende que seria o caso de pleitear, junto 
aos doadores, o financiamento desta estrutura, pois julga ser necessário o fortalecimento da 
equipe responsável pela condução do Programa Piloto. Alertou para o fato de que, frente ao 
Banco Mundial e a sua capacidade de mobilizar recursos técnicos, a equipe brasileira depara-se, 
via de regra, em condição de inferioridade, seja pelo pequeno número de pessoas envolvidas na 
administração do PPG-7, seja pelo fato de que nem sempre é possível mobilizar a equipe, e 
contar com pessoal altamente qualificado, no momento oportuno; 

h) o MCT considerou que a proposta de criação desta equipe duplicaria o papel 
da Secretaria Executiva do PPG-7, e entendeu que não seria o caso de se criar um mecanismo 
paralelo e, sim, buscar o fortalecimento da Secretaria Executiva; 

i) a SAEJPR endossou o questionamento do MRE/DEMA quanto à proposta de 
criação de II Áreas de Reserva de Recursos", que foi objeto de discussão há anos, no âmbito do 
Programa •• Nossa Natureza", pois este tipo de iniciativa pode gerar efeitos opostos ao 
pretendido, na medida em que, ao identificar algumas áreas como detentoras de recursos 
privilegiados e passíveis de proteção, daria início a uma corrida para extrair e explorar tais 
riquezas. A SAEJPR informou, ainda, que encaminhará por escrito os comentários sobre o 
Relatório do IAG; 

j) o MRE/DCT endossou as preocupações e comentários do MRFJDEMA, 
SEPLAN/SEAIN, MCT e SAE/PR, e destacou que o IAG revela uma estrutura um tanto 
assimétrica dentro do PPG- 7, e considerou que o Programa ficou refém da avaliação daquele 
Grupo, o qual passaria a ser instrumento de controle do Programa, pelos países doadores. Citou, 
como exemplos, a proposta de descentralização apresentada no item 4, referente a procedimentos 
organizacionais, a qual diminui a competência da Comissão de Coordenação, e a questão da 
utilização de recursos pelo Banco Mundial para missões e outras atividades, enquanto que os 
gastos do Governo brasileiro na fase de preparação dos projetos não são ressarcidos. A esse 
respeito, a Presidência informou que foi reiterada, junto ao Banco Mundial, a solicitação de uma 
discriminação dos gastos por ele efetuados à conta do RFr; 
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l) o MCT informou que encaminhará, à coordenação do Programa Piloto, suas 
posições sobre os comentários feitos pelo IAG sobre os projetos de Ciência e Tecnologia. 
Ressaltou que as sugestões apresentadas pelo Grupo, quando oportunas, serão incorporadas aos 
documentos de projeto em fase de negociação junto ao Banco Mundial. Serão também 
encaminhados à Comissão de Coordenação todos os documentos solicitados por ocasião do 
"appraisal", os quais incorporaram sugestões apresentadas pela Comissão de Coordenação, em 
especial, durante sua 5ª Reunião Ordinária. O MCT destacou que a proposta é fazer com que 
as atividades, não apenas do segmento "Pesquisa Dirigida", mas, também, dos "Centros de 
Excelência", correspondam às necessidades dos demais projetos do Programa Piloto, razão pela 
qual considerou pertinente a observação de que há a tendência de fragmentação do PPG-7, 
apresentada no item D.5. do relatório do IAG. Em função disso, relembrou a sua proposta, 
anteriormente aprovada pela Comissão de Coordenação, de criação de uma Câmara de 
Secretários Técnicos, para promover a troca de informações e propiciar uma maior articulação, 
a nível técnico, entre os projetos do PPG-7; e 

m) a Presidência esclareceu que a avaliação do trabalho do IAG não se esgota 
nesta reunião e que a Secretaria Executiva do PPG-7 permanecerá aberta ao recebimento de 
comentários para subsidiar a próxima reunião com o Grupo. 

8. A Presidência, dando seqüência aos temas constantes da Agenda, ressaltou que 
considera as. próximas reuniões, com o IAG programada para o final de fevereiro, e com os 
doadores prevista para o final de março em Bruxelas, oportunidades que não devem ser perdidas 
para se apresentar a avaliação brasileira sobre o andamento do Programa Piloto, e levar ao 
conhecimento do IAG, do Banco Mundial e dos Países Doadores que a parte brasileira não está 
satisfeita com o atual andamento do Programa, lembrando que, quase três anos após o início do 
Programa Piloto, nada aconteceu quanto a sua execução. 

9. A Presidência reconheceu que, em alguns casos, não houve preparo e agilidade 
necessários à elaboração dos projetos. Reconheceu, igualmente, que houve dificuldades 
burocráticas e de coordenação, além dos problemas fiscais e da própria instabilidade do 
Governo. Por outro lado, ponderou que, se o Programa não está avançando, a responsabilidade 
não é apenas da parte brasileira. A Presidência assinalou que o Banco Mundial, também, não 
estava preparado para o mandato que lhe foi concedido pelos doadores, uma vez que ofereceu 
um tratamento excessivamente burocrático aos projetos. Como exemplo deste despreparo, 
lembrou que um dos projetos sofreu nove revisões, enfatizando que esta situação, além de 
inadmissível, revela que o Banco não foi capaz de expressar o que considerava parte essencial 
do projeto. 

10. A Presidência recomendou que fossem apresentadas sugestões concretas, que 
permitam um melhor desempenho ao Programa, que viabilizem um melhor entendimento com 
os doadores sobre alternativas para a superação dos obstáculos identificados. A Presidência 
ponderou que, se a centralização no Banco Mundial está levando a um excesso de burocracia, 
devem ser apresentadas propostas objetivas, que permitam a correção desta distorção como, por 
exemplo, deixar aberta a possibilidade de que algumas ações, inicialmente concebidas para serem 
implementadas via Fundo Fiduciário, possam ser igualmente conduzidas no âmbito de 
entendimentos bilaterais. 
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11. Prosseguindo na avaliação do Programa Piloto, a Presidência enfatizou os graves 
prejuízos causados ao fluxo tradicional de recursos da cooperação bilateral, uma vez que os 
doadores têm concentrado a sua participação no Fundo Fiduciário. Sintetizando este quadro, a 
Presidência retratou a atual situação onde o Brasil, além de não receber os recursos previstos 
no Fundo Fiduciário, está deixando de receber recursos da cooperação bilateral. 

12. A Presidência concluiu que as duas reuniões constituirão oportunidades para que 
estas questões sejam colocadas com franqueza, mas alertou sobre a necessidade de que isto seja 
de maneira formal. Mais do que qualquer argumento, os fatos revelam que a situação atual do 
Programa Piloto é insatisfatória para a pane brasileira, para os doadores, e para o Banco 
Mundial. 

13. As ONG's da Amazônia lembraram o grande esforço de articulação junto às 
comunidades e que este trabalho, ao completar mais de dois anos sem qualquer resultado 
concreto, pode levar ao descrédito e à perda de toda a mobilização alcançada. Segundo as 
ONG's, até mesmo o aporte de recursos internacionais para as atividades de apoio às populações 
da região, captados por ONG's junto à comunidade internacional, vem diminuindo, pois os 
Governos alegam que já efetuaram sua contribuição ao Fundo Fiduciário e que, se o Programa 
não está sendo adequadamente implementado, deve-se ao desempenho do Governo brasileiro. 

14. As ONG's da Amazônia levantaram as dificuldades decorrentes da disposição dos 
doadores de condicionar alguns segmentos específicos do Programa Piloto, em detrimento de 
outros. Segundo as ONG's da Amazônia, a decisão sobre a alocação de recursos do RFT aos 
projetos deveria ser do Governo brasileiro. 

15. As ONG's informaram, também, que o Banco Mundial teria manifestado a 
disposição de não examinar projetos separadamente, o que significaria que projetos em fase mais 
adiantada de elaboração seriam prejudicados. 

16. A Presidência solicitou que as ONG's preparassem uma correspondência à 
Coordenação do Programa Piloto, relatando as questões levantadas, e manifestou o seu 
desconhecimento e a sua preocupação quanto aos aspectos mencionados sobre a atuação do 
Banco, a qual poderia significar um elemento de obstrução sem precedentes ao Programa, que 
o inviabilizaria. 

17. O MRE/DEMA endossou a posição das ONG's da Amazônia e identificou os 
seguintes aspectos problemáticos quanto ao Programa Piloto: o primeiro diz respeito à 
insuficiência dos recursos disponíveis; o segundo reside na utilização destes recursos quase que, 
exclusivamente, em atividades-meio, como missões e custeio; o terceiro está relacionado à 
estrutura do Banco Mundial e o peso desta burocracia no ciclo de projetos adotado para o 
Programa Piloto; o quarto reflete-se na perda de flexibilidade na negociação de projetos 
bilaterais, porque esta negociação fica condicionada à execução do PPG- 7; o quinto, e 
fundamental aspecto, diz respeito ao desequilíbrio na alocação de recursos entre as diversas áreas 
temáticas, tendo, como exemplo, a alocação de recursos significativos pelo Governo alemão à 
demarcação de áreas indígenas, em detrimento de projetos que efetivamente contribuem para a 
melhoria da qualidade de vida das populações locais, como as reservas extrativistas e os centros 
de excelência; o último aspecto diz respeito ao papel desempenhado pelo IAG, conforme 
anteriormente assinalado. 
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18. A Presidência lembrou que alguns dos aspectos levantados foram aceitos quando 
da conclusão dos entendimentos com os doadores, como, por exemplo, a adoção do ciclo de 
projetos do Banco. 

19. O MCT sugeriu que, na reunião de março com os doadores, se busque reparar 
a situação decorrente das negociações iniciais do Programa Piloto. Para tanto, é necessário que 
o Governo brasileiro esteja devidamente preparado para a reunião com todas as questões internas 
equacionadas, tais como a definição de mecanismos ágeis para o repasse de recursos e de tomada 
de decisões. Assinalou que somente será possível cobrar agilidade dos demais parceiros se a 
parte brasileira puder demonstrar que também é capaz de agir da mesma forma. 

20. O MCT retomou a questão levantada pelo MRFJDEMA, relativa ao desequilíbrio 
na distribuição dos recursos dos doadores pelas diferentes áreas temáticas, e sugeriu que se 
estudasse de que forma o RFI' deve ser utilizado, pois considera que estes recursos podem ser 
usados como mecanismo de correção desses desequilíbrios. Ressaltou que a decisão sobre a 
alocação dos recursos do RFf deve caber ao Governo brasileiro e não ao Banco Mundial. 
Lembrou que, durante a missão de "appraisal" do projeto "Centros de Excelência", o Banco 
apresentou uma agenda definindo a alocação de US$ 8 milhões do RFf para o projeto, e 
ressaltou o fato de que, como o Governo brasileiro não se posicionou sobre a questão, o Banco 
sentiu-se no direito de fazê-lo. 

21. A Presidência reconheceu que será difícil criticar o Banco, os doadores ou o IAG 
se a parte brasileira se encontrar vulnerável, e solicitou ao Colegiado que refletisse se o caminho 
a seguir seria revisar a concepção do Programa Piloto ou viabilizar sua implementação. A 
Presidência ponderou que, se reabertas as discussões sobre os princípios do Programa, a 
conseqüência imediata poderia ser a paralisação de todas as atividades atualmente em curso. 
Nesse contexto, a Presidência reiterou a solicitação de que sejam apresentados, até o dia 18, 
subsídios para a reunião com o IAG, lembrando que, se houver o convencimento daquele Grupo 
quanto aos argumentos da parte brasileira, tal fato significará um grande avanço para as 
negociações do Programa. 

22. A SEPLAN/SEAIN informou que a simplificação de procedimentos do Banco 
Mundial tem sido reivindicada não apenas para o Programa Piloto, mas para todos os outros 
projetos com aquele Banco, uma vez que este problema também ocorre com os demais 
financiamentos. Informou, ainda, das dificuldades de se canalizar a cooperação financeira para 
o Programa Piloto, citando o caso da Alemanha, que apresenta exigências de garantias do 
Governo brasileiro para viabilizar um acordo de alocação de sessenta e oito milhões de marcos 
para o PPG- 7. 

23. A Presidência solicitou informações sobre a cooperação financeira alemã à 
SEAIN, e perguntou que tipo de garantias a Alemanha está exigindo. 

24. A SEPLAN/SEAiN informou que a Alemanha exige que o Governo brasileiro se 
comprometa a devolver os recursos, caso o KFW não esteja satisfeito com o desempenho do 
Programa. 
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... 
25. A seguir, a Presidência solicitou que a Secretaria Técnica do IBAMA, responsável 
pelo Projeto "Reservas Extrativistas" fizesse a exposição do mesmo. 

26. Ao final da apresentação, a SEPLAN/SEAIN solicitou posicionamento sobre 
correspondência do Banco lnteramericano de Desenvolvimento à Agência Brasileira de 
Cooperação, a respeito de projeto daquele organismo para a RESEX Alto Juruá, e sugeriu 
condicionar a aprovação do projeto em exame pela Comissão à complementariedade entre os dois 
projetos. 

27. As ONG's da Amazônia informaram que o projeto do BID teve a sua negociação 
iniciada em 1989, antes, ainda, da criação da Reserva, por iniciativa da Sra. Mary Alegretti, 
mas que as negociações não chegaram a prosperar. 

28. A Secretaria Técnica do IBAMA e o MCT informaram que não há superposição 
entre os dois projetos. 

29. Após os esclarecimentos prestados, a SEPLAN/SEAIN considerou que não havia 
motivo para apresentar objeção ao projeto "RESEX". 

30. Submetido à manifestação do colegiado, o projeto "Reservas Extrativistas" foi 
aprovado por concenso. 

31. A seguir, a presidência solicitou à Secretaria Técnica da SAE/PR que apresentasse 
o projeto de cooperação bilateral da Alemanha sobre o zoneamento ecológico econômico do 
Estado do Acre. Após discussões e esclarecimentos prestados pelo MMA e SEAIN/SEPLAN 
sobre os projetos bilaterais no Programa Piloto, aquele de interesse do Governo acreano teve a 
sua inclusão aprovada quanto ao mérito, condicionada a sua adequação ao segmento 
"Zoneamento Ecológico Econômico" do PPG-7, quanto a não haver superposição de ações, à 
obtenção de esclarecimento sobre as questões relativas à participação da GTZ, à legislação de 
licitações, e à contrapartida exigida. 

32. Finalmente, às 14;00 horas do dia 09 de fevereiro de 1994, a Presidência da 
Comissão declarou encerrada a Reunião, agradecendo a presença dos representantes titulares e 
suplentes, bem como dos assessores e observadores convidados. E, para constar, eu, Antonio 
Carlos Carapeba, Assessor do MMA, mando lavrar a presente Ata que, depois de lida e 
aprovada, será assinada pelo Presidente, em atendimento ao Art. 11, § 1 ° do Regimento Interno 
da Comissão de Coordenação do Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do 
Brasil. 

Brasília, 11 de fevereiro de 1994. 

ala·l'CUd.wplACC/cpe 
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