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Instituto de Estudos Ama8ânicos e Ambíentaís- IEA 

Relatório sobre as Condições de Efe t í v í d e d e elos 
Documentos Contratuais do Plano Agropecuário e 

Florestal de Rondônia (PLANAFLORO) 
(setembro de 1992) 

Apresentação 

Em 29 de maio de 1992, foi criada. através da Resolução no. 006 do Conselho Deliberativo 
do PLANAFLORO, a Comissão para Exame do Cumprimento das Condiçôes de Efetividade dos 
Documentos Contratuais do PLANAFLORO, A Cornissâo foi estebelecida com os seguintes 
membros: Secretaria Geral do PLANAfLORO, Secretaria de Estado da .Agricultura. Indústria e 
Comércio (SEAGRO, Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (SEDAM) Instituto de 
Estudos Amazônicos e Ambientws (IEA) e Articuleçáo dos Povos Indigenes de Rondônia (APIR) 

De acordo com a Resolução no.006 do CDPLANAFLORO, o prazo inicial para a apresentação 
do Relatório Conclusivo sobre 8 merérie era de até 23.06.92 O primeiro retatórío da Comi~sâo foi 
concluído em 22.06.92, 1,oss1t>ilitru1do a sua análise e discussão na reunião <lo CDPLANAFLORO no 
die, 26.06,92 Nesta mesma reunião, foi determineêo pelo CDPLANAFLORO que apesar de 
concíuído o relatório, a Comissão devería ter continuidade, visando o ecompenhamento das 
questões leventedes e ainda não solucionadas. 

Neste sentido, o Instituto de Estudos Ameaomcos e Ambientais 8.presenta o presente 
relatório, com iníormeçôes eruelizedes a respeito do cumprimento dos acordos contreiueis ,jo 
PLANAfLORO, visendc fornecer subsrdios pera a referida comissão e o Conselho Detiberenvo 
Neste reíetório. os documentos utilizados como base pare. o estudo das ot>t'igações contretuais do 
programa incluem: (1) Reterórso de ""appraisal"" do Banco Mundi8.l (Relatório no.8073-BR ,je 
27.0::.92)_. (2) Acordo de Projeto, (3;1 Acordo de Empréstimo; (4) Minuta de Negocia:;ões entre o 
Governo de Pondônie, Governo federal e o BIRD. com dete de 17 12 9L e (5) Arn,1e Memón.;:1 de 
nnssêo de SDR/PP. e MEFP, de 29 de maio de 1992. · 

1. Autorização do empréstimo pelo Sena<lo Federal 

A autorização para a contrateção <lo empréstimo <10 PLANAILORO junto 8D Banco Mundial 
foi eprovede pelo Senado Federal através da Resolução no. 46 de 1992, publicado no DOU em 
13.0R92, 

2. Estruturação da Unida<le <1e Coordenção (SEPLAN.AFLORO) 

Visando o cumprimento da Seçêo 2.05 do Acordo de Projeto, bem como as previsões do 
Relatório de "appraisal", foi derínido que o Esta<Jo enviaria à SDR. até 15.06.92, documento 
contemptendo ô estrutura e a sístemétice de runcionemento de Unidade de Coorôeneçéo do 
PLANAFLOR1l es insteíações disponíveis e outros aspectos pertinentes IJe acordo com e Arn,j-:1 
!•.•lemória de 29.o:) 92, o Estado deverra demonstrar. neste documento .. a edequeçêo entre çi 

estrutura e a srsteméríce de funcionamento e o nível de exigência requerido para 8 coordeneceo 
de um progreme com a complexidade do PL.ANAFLORO. A SDR, por soo vez, emitiria parecer. com 
suas observecões até o dia 25.06 .92; 

Seinmdo 8 Secretaria Geral do PLANAfLOP.O, a Unidade de Coordenação do Proiero foi 
cria,j,3, a p81·M· <le 31.03.92 t se encontre instalada no prédio da enuge SUL•ECÓ. Hoie conte com 
4~ servidores. devidamente nomeedos e agusrdendo treinamento através de consultores 8 serem 
contratados com o apoio do PNUD, cujo projeto está em reee fmal de discussêo naquele 
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organização juntamente com a SDR-PR e A.BC-MR. O sistema de processamento de dados está 
sendo desenvolvido pelo Centro de Processamento de Dados (CEPROD), e foi previsto que o 
assessor técnico principal estaria em Rondônia na quarta semana de agosto. Neste pertícuíar. 
consta na. Proposta de Cooperação Técnica do PNUD ao PL.ANAFLORO as indicações p8ra 13 
eíetorecêo do "Sistema de Gestão" e desenvoívímento ôe "sortvare" desse sistema. 

-Obs. De acordo com o relatório de "appraíseí" do BIRD e o Regimento Interno da 
Secretaria Geral do PLANAFLORO, publicado no DOE em 12.05.92, a Unidade Técnica 
{Coordenação) do programa devería se integrar como parte da SEPLAN-RO. Porém, sete-se da 
existência de proposta de vincular a SEPLANAfLORO diretamente à Governadoria do Estado de 
Rondônia. Deve-se informar sobre o anôamento desta proposta junto à Assembléia Legisletrve 
do Estado, necessidades de modiricaçâo de Regimento Interno do SEPL.ANAFLORO, e proposts pere 
articulação de atividades de planejamento com a StPLAN-RO. 

'3. Orçamento Anual/Planos Operativos Anuais (POAs) 

De acordo com a seção '3.05 do Acordo de Empréstimo, "o Credor, através da SDR-PR, 
fornecerá ao Banco· (i) até 15 de Agosto õe cada ano, es propostas de alocação orçernentéris 
anual para revisão e comentério do Banco; (ii) até 15 de novembro, uma cópia do POA 8. reeperto 
de todo o projeto pare. revisão e comentérro. (ui) uma cópia do POA final e de. aíocecêo 
orçementérie para o ano seguinte tão logo a aprovação formal destes documentos seja obtida; e 
(ív) garaJ1t1r que o Projeto seja ímpíementedo a cada ano de acordo com o POA". 

Foi derínido que o Estado encaminharia à SDR proposta orçamentária anual até o dia 
15.06, sendo o prezo pare. discussão de. proposta entre SDR, Estado, DEAIN e DOU até o dia 15.08, 
visando o encaminhamento da mesme ao EIRD em tempo hábil; 

Foi dehnido na Ajuda Memória de 29.05.92 que o Estedo apresentaria. à SDR, até 15.08.92, o 
programa de trabalho detalhado para e. elaboração do POA /93, contemplando, Incí usive. modelos 
dos rormuíénos em que deve ser apresentado . .A SDR, por sua vez. ficou de manter estreite 
articulação com o Estado de forma a obter consenso, até 25.08.92, sobre a metodologia e 
rormatecêo do POA/93. J,.. SDR também ficou de apresentar 8D Estado, até 10.06.92, a srstemérice 
que será. adotada pelo Governo Federal para a aprovação do POA, por este ni vet de poder. 

No documento de Ajooa Memórie.. foi acordado que o Estado ôeverá elaborar, através dos 
seus executores, até 30.10.92, um Plano Operativo Plurianual 92/96, em nível de detalhe que 
contemple sequenciedemente teces as tarefas e os passos para serem atingidos, para cada meta 
estabelecida no PL.ANAFLORO. Para tanto, a Uni<lade Técnica (Cooroenação} do Programe se 
comprometeu a preparar um termo de referência e submetê-lo à SDR até 15.08.92; 

-cbs: a SEPLANAFLORO deve informar sobre andamento destas negccieções. inclusive as 
necessidades imediatas para elaboração de POAs para o ano de 1993. 

-obs: a SEPLANAFLORO deve informar sobre processo de negociação de PO.As do ano ce 
1992 junto 8D Governo Federal e BIRD, depois de aprovados pelo CDPLANA.FLORO; 

-Deve se salientar a existência de problemas sérios no processo de eíaboraçêo dos POAs 
de 1992: (1) falta de orientação dos orgêos executores sobre suas respecnves runções dentro dei 
PLANAFLORO. especialmente nas áreas que demandam erucuíaçêo e cooperação entre entide.der 
governamentais, (2) necessidade de cepecítecêo e assistência técnica para a elaboração de POAs 
de vários orgãos executores, especialmente nos projetos executivos que contemplem a.üvHa<le~ 
noves em termos qualitativos, (3) reíte de um processo de píeneiemento mais perticipeuvo ne 
elaboração dos POAs, visando a identificação de atrrbuiçôes e áreas estratégicas de atu.e-;éi:. no 
PLANAfLORO, incluindo consultas com ONGs e técnicos governementeis ao nível íocei que 
serão envolvidos com a execução de projetos especiricos. 

-Segundo a SEPLANAFLORO, os POAs para o exercício de 1992 das áreas agrícola (SEAGRI.. 
EMATER, CEPLAC, BERON, EMBRAPA, CAGERO), social (SEDUC .. SESAU, FUNAI) infra-estruturei 
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(DER, ENARO, SUDERON) e a<lministração já foram aprovados pelo Conselho Delíberetivo ,.jo 
PLANAFLORO Os POAs das áreas de meio-ambiente (SEDAM, IBAMA, ITERON, Policie Florestel) e 
Indigene (FUNAI e SESAU) estão sendo analisados pelas CNPs e deverão ser submeuõos M 
CDPLANAFLORO na sua próxima reunião. 

i. Convênios com Orgãos Executores 

ficou definido que todos os conventos operacionais com os órgãos executores do 
PLANAfLORO deveriam estar essinedos até o dia 15.07.92, com cópias encaminhadas e. SDR, rie 
acordo com a SEPL.ANAFLORO, todos os convênios operacionais já foram assinados pela agências 
executores e aguardam a assinatura do Exmo. Sr. Governador logo após a assinatura dos ecordos. 

5. Convênio SDR-PR/Estado de Rondônia 

ficou ôerinído que a SDR apresentaria ao Estado de Rondônia a Minuta de Convênio e 
Acordo Subsidiário até o dia 15.06.92, sendo que o Estado deveria se pronunciar sobre o assunto 
até o <lia 25.06.92. Em seguida o Estado e SDR-PR chegariam a um entendimento sobre o assunto, 
visando a assinatura do convênio até o final de julho de 1992. 

Segundo a SEPLANAFLORO, o acordo entre SDR e o Governo de Rondônia já está minutado 
e recebendo o parecer da Procureôoria-êeraí do Estado. 

De acordo com a. Portaria. 497 ôo MtfP, a assinetura do Contrato de Empréstimo, mesmo 
epós autorização do Senado, só se dará quando compravadamente atendidas todas as condições de 
efetividade e que o Estado esteja em dia com seus compromissos (tributos) com a União. Nesse 
Último ponto, a SI:fAZ está proviõenciando certidões negativas de Tributos Fe,jerais. FGTS 
Assistência e Previdência Social. 

6. Recursos de contrapartida 

Os recursos financeiros previstos para a execução do PLANAFLORO .. durante um período 
de cinco anos, são de US$ 228.9 milhões. Desse total, US$ 167 milhões (7JºM serão proveniente: 
do empréstimo junto ao Banco Mun<lial, enquanto prevê-se investimentos de contrepertrde ne 
ordem de US$31 milhões (1410) pelo Governo Federal e US$ 30.9 milhões (13%) pelo Governo de 
Rondônia. 

A Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR) será responsável para providenciar os 
recursos de contrapartida federal, via Orçamento Gerel da União, bem como a J..t:u·c:ele 
correspondente ao ingresso dos recursos externos, em sua totalidade. Caberá. eo Governo <:le 
Rondônia provídencíer a alocação da parcela equivalente à contrapartida estadual em sua. 
proposta orçamentária anual. 

De acordo com a Minuta de Negociações, ficou acertado que o MEFP/DIN, SDR-PR e o 
Estado de Rondônia assinarão um acordo definindo as responsabilidades de cada ums des 
agências na alocação e liberaçáo dos fUndos de contrapartida em tempo hábil para o começo do 
empréstimo. Tembém ficou definido que o fluxo de liberação de recursos nacionais (íedereís e 
estaJuais) e do empréstimo externo, obedeceré um prazo máximo de 08 (oito) dias úteis .. a 1,;:il'tir 
da data de líbereçêo de recursos pelo DTN (do 102 ao 25s: dia de cada mês) para a sua tramitação, 
ou sei a para eretueçêo dos créditos de todos os recursos nas contas de cada agência execurore 

No documento "Responsíbüideões Financeiras e Fluxo de Liberação de Recursos do 
PLANAFLORO", a SDR afirma que "caso o compromisso de participação financeira do Estado nos 
recursos de contrapartida não se víebínae nos níveis acordados. ou não demonstrando o Este.,io 
capacidade real de implementaçâo do Programa o empréstimo seré cancelado, no totaí ou em 
parte". 
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-Segundo a SEPLANAFLORO, o Estado de Rondônia [á provou para a SDR-PR que alocou os 
recursos de contrapartida no seu orçamento e já tomou todas es providências no sentido de 
assegurar a dotação necessária para o exercício de 199·3. 

-obs: Será necessário verificar se o modelo õe gestão Mministrativa-financeire. 
proposta no PLANAFLORO terá condições reais de funcionar com a devida agilidade, conforme 
previsto na Minuta de Negociações. tonsíõerando os grandes entraves burocratícos e 
edminístretivos que atrasavam enormemente a liberação de recursos financeiros <lo 
POLONOROESn:. (provocando uma diminuição acentuada no valor real dos projetos, na auséncíe 
de correção monetária), <leve ser verificado se estes entraves que frustraram a execuçêo <lo 
POLONORO:ESTE no passado foram. suficientemente equacionacos no atual modelo de gestão do 
PLAN AFLORO. 

7. Condições <le Ressarcimento 

No Anexo 01 do Acordo de Empréstimo, esta.l>elece-se que pagamentos feitos pelo BIRD. a 
título de ressarcimento, podem somar até OS$ 15 milhões para gastos realizados pelos orgêos 
governamentais entre 01 julho de 1991 e a data de assinatura do contrato. 

-obs: A SEPLAN.AFLORO deve informar sobre a identificação e critérios utiliaados para 
gastos já efetuados pelo Estado de Ronôônia e orgêos fe<Jerais, a serem submetidos ao Banco para. 
ressarcimento. 

-Precísem ser identificadas pelas CNPs e CDPLANAFLORO as atividades prioritárias a 
serem executadas a curto prazo durante o ano de 1992, necessárias inclusive pera garantir o 
desempenho futuro do PLANAFLORO, que possam ser objeto de ressarcimento pelo Banco 
Mun<Jial. 

8. Monitoria e Avaliação 

8.1 De acordo com o artigo II, seção 2.05 (b) do Acordo de Empréstimo, o Governo de 
Rondônia deveria apresentar, até 30.06.92, a revísêo e simplificação de todos os indicadores de 
desempenho e todos os procedimentos operacionais da Unidade de Avaliação e Monitoria, bem 
como desempenhar o novo sistema de forma satisfatória ao Banco; 

-Hcou definido que o Estado apresentaria à SDR, até 20.06.92 justificativa para o 
dilatamento do prezo e cronograma para encaminhamento <los in<licadores de desempenho, 
sendo que a SDR se articularia com BIRD em seguida sobre alteração do prazo. 

-A referida correspondência foi encaminhada pela SEPL.ANAFLORO em 26.06.92, 
solicitando dilatamento de prezo para o encaminhamento dos indicadores de monitoria até o dia 
31.05.91 ergumentendo e necessidede de estabelecimento de um sistema de monitoria pera todo 
o programa sendo necessério cumprir previamente os demais compromissos incluidos no 
Acordo de Empréstimo e Acordo de Projeto. Prevê-se que a elaboração dos inôicaôores ,je 
monitoria contará com o apoio da Cooperação Técnica do PNUD. 

8.2. De acordo com a seção 2.05 do Acordo de Projeto, prevê-se a criação de uma uniôsde 
especince de de monitoria e avaliação dentro da Unidade de Coordenação do PLANAFLORO 

-Vale salienter que no Regimento Interno da Secretaria. Gerai do PLANAFLORO, fj$ 

atividades de monttoria e avaliação do programa são inclui das nas atribuições da Sub-Secreteris 
de Plenejamento e Avaliação. Considerando que a refenda Sub-Secretaria terá mú1t1pl;~ 
funções nas etivídedes de planeiemento de atividades dos orgêos executores (mctumdo e 
elaboraçêo de estudos e projetos), pergunta-se se não existirá uma sobrecarga <le 
responsíbííidedes. sendo recomendável a manutenção da proposta original de uma unidade 
espécifice na Sl:PLAN.AFLORO responsável peles etívídedes ôe monitoria e avaliação; 
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8.J De acordo com o artigo 11, seção 2.05 (e) do Acordo de Empréstimo, deverá ser 
completado, até '31 .12.92, um estudo de linha de beses dos índicaôores sócio-econômicos e 
ambientais de pelo menos três municípios representativos da área <lo projeto; 

-Foi definido que o Estado apresentariaàSDR até 15.08.92 os termos de referência para o 
estudo. sendo que a SDR discutiria esta questão com DNPA e negocíería um novo prazo com o 
BIRD na segunda quinzenda de agosto. Foi previsto para setembro a contratação de uma 
entidade pera realização do referido estudo. 

-obs: SEPLANAFLORO deve informar sobre andamento desta questão; 

8.4 De acordo com a seção 2.08 do Acordo de Empréstimo. a partir de '30.06.92, Rondônia 
deverá apresentar os resuí teôos do Comi tê de Avaliação ln dependente para o banco para revisão 
e comentários; 

-Foi definido que a SDR entraria em contato com o BIRD até o dia 25.06.92, pedindo 
esclarecimento sobre o Comitê <le A veííecêo Independente, em função de dificuldades na íeíture 
do texto do BIRD, sendo que o Estado deve elaborar o termo de referência para este componente 
do programa até o final de novembro. 

-obs: SEPLANAFLORO deve fornecer informações atuais sobre esta. questão; 

9. Assistência técnica 

foi definida com a SDR que o Esta<lo de Rondônia elaboraria. até o final de junho (je 1992, 
um Termo de Referência para a contratação de assistência técnica. O prazo para a contratação e 
elaboração de um Pleno de Trabalho era até 07.08.92, com previsão de prazo para execução do 
Pleno de Trabalho de até 28.08.92. 

-Em 19.08.92, foi encaminhada correspondência do IEA a. SEPLANAFLORO, sugerindo e. 
possibilidade de eíoceçêo a curto prezo de consultorias récníces. eproveitendo o programe de 
cooperação técnica BIRD/PNUD-fAO, visando atender as seguintes necessidades no 
PLAN AFLORO: 

(1) análise de capacidade gerencial dos órgãos executores do PLAN AfLORO e avaliação de 
necessidades de fortalecimento institucional, especialmente na área de recursos humanos 
(plano de cargos e salários. tremamentos de capacitação técnica, etc); 

(2) coíeboraçâo na elaboração de termos de referência e indicadores pera atividades de 
monitoria, acompanhamento e avaliação. bem como os termos de referência para consultorias 
de médio e longo prazo no PLANAfLORO; 

(J) Assessoria técnica aos orgãos executores na eíetoreçêo de POAs, incluindo aspectos 
de coordenação ínter-ínstítucíoneí. 

(4) Ané.lise de necessidades para agilizar o sistema de gestão edminístrerívo-rínenceíro 
do PLANAfLORO entre as várias instituições envoívíõedes (p.ex. :SDR, Secretaria. Geral '10 
PLANAFLORO, orgêos executores). 

(5) Diagnóstico sócio-econômico e ambiental de assuntos especiais (p.ex. setor 
madeireiro, setor mineral e garimpeiro, política. fundiária. e ambiental, políticas atueis de 
arrecadação, tributeçâo. credito, e incentivos fiscais). 

-No final de agosto de 1992, terminou-se a elaboração da Proposta de Cooperação Té(:niça 
do PNUD ao Pleno Agropecuário e Florestal de Rondônia (PLANAfLORO), baseede na proposte. 
etaboreõe pelo PNUD para o programa PRODEAGRO em Mato Grosso Seus objetivo: incluem c1 
capacitação de Recursos Humanos em Desenvolvimento Sustentável. Sistema de Ges1:i§D 
Estebelecimento de Processo de Cooperação Técnica e Consolidação de Sistema ,je 
Gerenciamento. Prevê a contratação dos seguintes técnicos-consultores: (1) Assessor Técnico 
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Principal (Coordenador da Equipe de Assistência Técnica (2) Especialista. em Desenvolvimento 
Regional ('3) Especielista em Zoneamento Agro-ecológico, (4) Especialista em Ecoíogie (5) 
Especialista em Assuntos Indígenas, (6) Especialista em Agricuítura trooíceí (7) Especialista em 
Manejo Florestal, (8) Especialista em Treinamento e Desen vol vimen to Insti tucioneí. (8 i 
Especialista em Comercialízacâo e Indústria. O projeto roi orçado em US$ 476.690, prevendo um 
período de execução de 08 (oito) meses. 

-Considerendo as competências atribuídes ao Conselho Deliberativo do PLANAFLORO, 
especialmente no Capítulo I, artigo 6~, incisos IX e X de seu Regimento Interno (publica<lo no 
DOE em 12.05.92), a :referida proposta <le cooperação técníca do PNUD deve ser objeto <Je 
apreciação do CDPLANAfLORO, para verificar se as carências institucionais no Esta<lo <le 
Rondônia serão adequadamente aten <lidas na atual proposta, 

10. fortalecimento Institucional 

Segundo o relatório de "appreísel" do Banco Mun<lial, uma das metes principais <}o 
PLANAFLORO é o fortalecimento institucional õos orgêos executores. Portanto. foi progrsmada 
uma série de etividedes nas áreas de treinamento, assistência técnica e consultoria. No referíõo 
relatório, afirma-se que entre as propostas principais de fortalecimento mstitucioneí no 
âmbito do PLAN.AFLORO, incluem-se "melhorias nas políticas de recursos humanos, 
possibilitando aos orgãos executores o recrutamento e retenção de pessoal qualifica.do". 

-No Acordo Subsidíário. anexado ao Convênio entre a SDR-PR e o Governo de Rondônia 
no âmbito do PLANAFLORO, afirma-se que caberá 80 Estado de Rondônia "não fazer contrereçêo 
de pessoal com recursos do PLANAFLORO. As neceesidedes serão supridas através de 
remanejamento ou contratação com recursos próprios". 

-Ainda não existe um plano de cargos e seíérios para cada orgâo executor (esteduel e 
federal) no âmbito do PLANAFLORO, visando dennir cíarsmente quais são os recursos humanos , 
qualificados que serão necessários para o bom desempenho do programa. Deve. haver ume 
definição clara sobre como os atuais problemas de cargos e salários serão supridos atreves ,je 
recursos externos e recursos de contrepertiôa estaudal e federel no PLANAFLORO; 

-obs: Houve tentativa por parte <la comissão de solicitar· <los orgêos executores 
informações sobre a situação atual de recursos humanos disponíveis para atuação no 
PLANAFLORO (com dados sobre formação técníce, nível salarial, e município ôe atuação), 
através do Of.ctrc.55/SEPLANAFLORO de 06.08.92, o que não recebeu resposta a<iequada por parte 
dos orgâos executores. 

11. Equipamentos de Informática 

Segundo a Seção 2.01 (b) do Acordo de Projeto, o Governo de Rondônia deverá adquirir 
com seus próprios recursos. em tempo oportuno, todos os equipamentos eletrônicos e de 
computação para levar o projeto até o final; 

12. Convênio entre INCRA e Governo de Rondônia 

Segun<lo a Seção 2.12 (1>) do Acordo de Projeto e a Seção 6.02 (1>) <lo Aroroo de Empréstimo 
do PLAN.AFLORO, o INCRA deverá manter um convênio com o Governo de Rondônia a respeito da 
poritica de regularização de terras e práticas a serem observadas dentro do Estado. as queis 
deverão ser consistentes com os objetivos de manuseio e proteçêo da f1oreste~ em termos e 
condições satisfatórias 80 Banco. 

-Não foi assinado ainda o referido convênio entre INCRA e o Governo ~e Rondônia. 
sendo o que existe até o momento é um Protocolo de Intenções ent:re as partes, assinado em 
junho de 1991. 
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-Da.da. a ocorrência. de fatos onde o INCRA estaria adotando medidas que contrariam. o 
zoneamento estedual (o que recentemente provocou correspondência do Chefe do Departamento 
Brasileiro do BIRD ao Ministro Marcitio Marques Moreira), ficou acertado que (1) o EstaJo 
encaminharia à SDR, até 10.06.92, exposição de motivos sobre a atuação do INCRA no Estado que 
contraria os obietívos do PLANAfLORO, (t>) a SDR, até 20.06.92. deveria agendar uma reunião 
tom a Direção do INCRA, da qual deverão participar a SDR e o Governo de Est8<1o, pare. definir ôe 
forma ínequivoce sobre a. atuação da Superintenôêncie Regional do INCRA em forma consoante 
tom o PLANAfLORO, inclusive definír seus termos em convênio entre o INCRA e o Estado. 

-Ioí encaminhada. Exposicâo de Motivos do INCRA à Secretaria. Geral do PLANAfLORO no 
<lia 23.06.92, através <lo Ofício INCRA/SR-17/G/No.'3~/92, onde o orgão argumenta que a sua 
atuação em Rondônia não estaria contrariando a lei õo zoneamento ou outra legislação vigent.e 
Em 23.06.92, a. SEPLANAFLORO encaminhou o referido ofício à SDR-PR, através do ofício 
no.061 /GAB/SEPLAN AFLORO. 

-O Forum das Organizações Não-Governamentais de Rondônia já encaminhou duas 
correspondências à Presidência. do INCRA, em 14.08.92 e 08.09.92 (em anexo), citando vários 
exemplos preocupantes de desrespeíto pelo INCRA em. relação ao zoneamento sócio-econômico 
ecotógico e outra legislação esta.dual e federal vigente. especialmente na criação de novos 
projetos de assentamento e ações de regularização rundíéría. 

-Com vistas à obtenção de informações adicionais sobre a política fundiária do INCRA e 
sua conformidade com o zoneamento e o PLANAFLORO, foi encemínhedo Ofício no.092/GAB 
SEPLANAFLORO em 06.08.92, sendo que o referido Ofício não recebeu resposta por parte da SR- 
17/INCRA. 

-De acordo com a SEPLANAFLORO, "o Estado não tinha se manifesta.do sobre este acordo <le 
poíitíces de regularização de terras em ronõônía porque esteva na expectativa da formação de 
Comissão Estadual da Terra do EstMo de Rondôme, previste. na Lei federal no. 8.171 i81 e e. 
promulgação da Lei Estadual no.60-/92 (Lei Agrícola <lo Estado). CriMi:i. a Comissão através de 
portaria do Mínísterío da Agri<:ultura esta tem a finelid8:de de assistir e deliberar sobre o 
Programa da Terra cuja execução õeverá condicionar-se eo Zoneamento Sócio-Econômico 
Ecotógico do Estado. Diante desta nova ordem institucional, o INCRA. pera qualquer 8.~:§D no 
Estado que se renra à seleção de beneficiários para ídenuriceçêo e desei,ropriaçêi:1 ou e.qui:i-::§o 
de imóveis rurais para fins de assentamento. aquisição e desaproprieçéo de terras ôeimenseo 
das unideões produtivas e outros procedimentos, deverá consultar a Comissão da Terra onde tem 
esento. entre outros, INCRA, SEPLAN, CPAF/EMBRAPA, CEPLAC .. SEPLANAFLORO .. EMATER, 
SEDAM, FUNAI, IBAMA, e ONGs. O ITERON é a Secreta.ria Executiva <la Comissão e somente poderá 
emitir parecer sobre as matéria depois de ouvidos os órgãos envolvidos na pretensão." 

-Mesmo com a criação da Comissão da Terra do Estado <le Ronõônía, pode-se constatar e. 
persistência de grandes problemas no que se refere à política fundiária do INCRA: 

1) Nenhum processo de regularização fundiérie tramita fora <lo INCRA, inclusive na. 
Comissão Estadual <la Terra e Comissão Esta<Jual do Zoneamento Sócio-Econômíco-Ecolôgtco. das 
quais o INCRA faz parte. Um exemplo desse fato são os processos de regularização fundiária 
com vistas a concesséo de CPCV e T.D, nas Glel>as Conceição e Terra firme, no Vale do Guaporé .. 
Tratam-se de áreas localizadas nas zonas 04 e 05, bem como em áreas interditadas pelo Gov-erno 
Esta<Jual (onde foi proibida. temporariamente a. concessão de títulos e criação de projetos de 
essentamento). sendo que algumas pretensões encontram-se dentro da. Floresta Esta'.lua1 de 
Ren<limento Sustentado do Rio são Domingos. Henhuma das comissões foi consultada sobre os 
referidos processos de regularização rundíéría. 

2) Em março de 1992, o INCRA criou os PAs Curupira. Agua Azul e Rio do Conto, dentro da 
zona 04. Até o momento, a Comissão da Terra não foi consulta.da e não se pronunciou sobre o 
assunto. 

J) A seleção de áreas para a criação de projetos de assentamento é dirigida pelo INCRA. 
não incluindo consultas e estudos prévios com os membros de. Comissão "18. Terra. Um exernpío 

7 



desse problema foi o recente caso do T .D. São setesuêo. ao longo do Rio Candeias, íoceííaeco ne 
zona 04 dentro de área interditada com predominância de solos de baixo potencial agrícola Foi 
levada pelo INCRA uma proposta à Comissão da Terra como proprosta para aquisição de terres 
com vistas a implantação de projeto de assentamento. Vale salientar que o valor proposto para 8. 
aquisição do referido imóvel era muito superior ao seu valor de mercado. 

4) A criação de proíetos de assentamento pelo INCRA não está contando com a 
elaboração prévia de RIMA e EIA, como <retermina resolução do Conselho Nacional do Meio 
Aml>iente (CONAMA). 

5) Baseado na Portaria 839 de 10.06.88, o INCRA continua reconhecendo o desmatamento 
e implantação de pastagem. como forma de estabelecer reconhecimento de posse. Ao mermo 
tempo, os requerentes não são penalizados se violam a. legislação florestal (p.ex. desmatamento 
de beira de igarapé, encosta de serra etc.). ou se desmetam mais de 150% do módulo utilizado 
para determinar a área a ser alienada pelo INCRA. 

6) Em casos como o Rio Cautarinho (Glet>as Terra firme e Conceição) <lo Vale <lo Guaporé, 
o INCRA atualmente está concedendo CPCV e TD dentro de áreas ocupadas por seringueircs. 
contrariando o artigo 18~ da Portaria 839, que determina que não serão alienadas áreas ocíero 
de exploração extrativista. Além disso, o INCRA não está. colocando em prática o dipositivo <lo 
refendo artigo que proíbe a aítenação de terras impróprias para utilização agrícola. 

7) A minuta do Termo de Acordo entre o INCRA e o Governo de Estado de Rondônia .. 
visando a Política de Uso da Terra no Estado de Rondônia exigido como condição de efetividade 
do PLANAFLORO, não inclui nenhuma exigência do INCRA nos casos de regularização runoíéría 
e alienação de terras públicas, Iimítendo-se apenas aos casos de aquisição de terras e 
assentamentos. O rerendo convênio também não determina. as condições de gestão de terras pelo 
INCRA e ITERON no Estado de Rondônia o que foi previsto nos acordos sobre PLANAFLOR.O 
Considerando as determiniçôes do acordo de empréstimo do PLANAFLORO, o referido convénio 
são pode ser considerado satisfatório. 

-Com o objetivo de equacionar estas questões de potitíca f\mdiária e ambiental, até par8. 
evitar preiuíaos na efetivação <lo PLANAFLORO, propõe-se a realização de uma reunião a curto 
prazo, com a participação das seguintes entidades: SEPLANAfLORO, SEDAM, ITERON, IBAMA, 
fUNAI, INCRA, SDR, membros do forum das Organizações Nãc,-Governamentais de Rondônia. 

1 '3. Programas de Reformas e Investimentos 

No relatório de "appraisal" do Banco Mundial, argumenta-se que a reforma de poíitíces 
governmentais relacione.das à questão ambienta! é essencial para assegurar o desenvolvimento 
sustentável ruturo no Estado de Rondônia. Entre as reformas principais, destacam-se: (1) e. 
institucionalização do zoneamento sócio-econômico-ecológico, (2) a elimineçáo do 
desmatamento como forma de obter titulação da terra bem como a edocêo de poíitices e pratices 
adequadas de regularização fundiária e o estabelecimento de um instituto estadual de terras 
para desenvolver e admínístrer a potítica fundiária estadual, de acordo com o zoneamento; (J) 8 
etiminaçêo de incentivos econômicos e fiscais que estimulam a utilização ineficiente de 
recursos neturaís. ínvesnmentos privados nêo-sustentáveís e a degradação ambíenteí .. (4) e 
adoção de políticas apropriadas com respeito à interdição, delímitaçêo .. demarcação, e proteçâo 
de áreas indígenas. e provisão de serviços bésícos de apoio às SU.9$ popuíeções. e <:)) e reduçéo 
no nível de migraçêo espontânea para Rondônia, através da disseminação de íníormecôes em 
outras regiões oo pais, especialmente nos Estedos onde a meioria dos migrantes tem suas 
origens, explicando o zoneamento e as novas poíiticas de ocupação do território estadual. O 
relatório também afirma que, no médio prezo. os programas de investimento dos orgãos 
estaduais e redéreis foram revisados. a. fim de levar em consideração a capacidade de uso de 
terra. e outras considerações ambientais, e que o zoneamento sócío-econômtco-ecoióaíco 
consntuíré uma base para todas as decisões em futuros investimentos governamentais no Estado 
de Rondônia. 
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Durante as negociações do PLANAFLORO, o Governo Federal e o Esta<Jo de Roncônie 
asseguraram que (1) estas reformas em políticas ambíenteís seriam imptementedes durante ~ 
execução do programe. e (2) os programas de investimentos de orgêos federais e esteoueis 
levariam em consideração a capacidade de uso da terra. questões embienteís. e o zoneamento 
sócio-econômico-ecológico, e que até 30 de setembro de cada ano, o Estado enviaria ao Banco 
Mun<lial, para análise e comentários, quaisquer modificações previstas nos programas de 
investimentos para o ano seguinte. Nos documentos legais do PLANAFLORO, estes compromissos 
se encontram na Seção 2.14 do Acordo de Projeto e a Seção 3.04 do Acordo ôe Empréstimo. 

Com respeito aos orgêos federais, o relatório de "appraíseí" afirma que houve ecordo 
sobre os seguintes pontos: (1) o INCRA deve suspender planos para a criação de novos projetos 
de assentamento em áreas não apropriadas, assegurar que o seu programa de reforma agrária 
na zona 01 favoreça padrões rundíéríos apropriados pera a agricultura sustentáveí. e apoiar o 
Estado no estabelecimento de Reservas Extrativistas e outras atividades fundiárias criticas; (2) o 
IBAMA deve racionalizar as reservas norestaís na zona o 1, apoiar a implementação de planos de 
meneio norestaí sustentável nas zonas 04 e 05, e trabalhar conjuntamente com o Pelotêo 
Florestal nas atividades de proteção ambientaí. 

-No presente relatório, não é possiveí apresentar uma análise aprofUn<lada sobre o 
potencial e limitações dos orgãos governamentais para adoção de todas estas reformas em 
políticas embienteís. Porém, vale salientar as seguintes questões: 

-como foi salientado acima a atual política fundiária do INCRA, especíeímenre ne 
criação de novos projetos de assentamento e alienação de terra: pú1>11.-::~ perece não estar 
levando em consíôereção os rererídos ecordos contrstuaís no PLAN.AfLORO. Alguns exemplos 
preocupantes incíuem: (1) a criação, em março de 1992, dos PAs Curupira .Agua .Azul e Rio do 
Conto ôentro da zona 04; (2) a proposta de aquisição do T .D. São Sebastião ao longo do Rio 
Candeias (zona 04 e área interditada), com vistas à criação de projeto de assentamento; {~) s. 
atual tramitação de processos de regularização rundíéríe, com vistas à concessão de CPCV, nas 
glebas Conceição e Terra Firme no Vale do Guaporé (acne 05, Floresta Estet.dua.1 de Rendimento 
Sustentado do Rio São Domingos). 

-Vale salientar que através daPorta.ria639 de 10.06.88, bem como as Ponaries 811, 812 e 
813 de 26.08.91, INCRA continua reconhecendo o desmatamento (inclusive associado à 
introdução de pastagens artificiais) como forma de conseguir reconhecimento de posse da 
terra o que aparentemente contraria o referido programa de rerormes ambientais no 
PLANAFLORO. 

-Em 06.08.92, foram encaminhados os Ofícios no. 9J e 94/GAB-SEPLANArLORO, ao IBAMA 
e SEDAM, respectivamente, com vistas à obtenção de informações sobre a conformidade de sues 
atividades com o zoneamento sócio-econômico-ecológico, sendo que a SEPLANAFLORO ainda não 
obteve resposta. 

-No que diz respeito à institucionalização do zoneamento, a Lei Complementar no.52 de 
20.12.91, que dispõe sobre o zoneamento sócio-econômico-ecológico, prevê a sua 
reguíementeçêo. conforme o seu artigo 72, pelo Poder Executivo dentro de um prezo de 60 
(sessenta) dias, sendo que isto ainda não ocorreu. 

-Ficou definido que o Estado encemínheríe à. SDR até '31.08.92 o seu plano de 
investimentos em nível estadual, e em seguida a SDR encaminharia o mesmo a.o Banco até 
05.09.92. (obs: informar sobre andamento desta questão): 

-Sobre a criação de novos programas <le políticas governamentais, deve-se verificar a 
sue conformidade com o programa de reformes e outros acordos contratuais do PLANAFLOP.O 
Entre a nova legislação relevante, destacam-se: (1) Lei Complementar no. 61 de 21 de iuího de 
1992, que dispõe sobre a Política de Incentivos ao Desenvolvimento do Estado de Rondônie 
(inclusive a criação do Programa de Desenvolvimento Agror,·e<:uá1'io e florestal de Ron,jônB - 
PROAGRI, e o Programa de Desenvolvimento Industrial, Comercial e Mineral do Estt1do de 
Rondônia - PRODIC), e (2) Lei Complementar no. 60 <le 21.07.92, que dispõe sobre a Polince 
Agrícola do Estado de Rondônia. 
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14. FUHDAGRO 

ficou definido que o Esta<Jo encaminharia à SDR, até 10.06.92, Exposição de Motivos sobre 
alterações no FUNDàGRO, sendo que a SDR enviaria proposta ao BIRD até 25.06.92. No periodo de 
25.06 a 15.07, haveria análise e posicionamento do BIRD em relação a proposta de eíterecões no 
fUNDAGRO, e em seguida. renegociação (caso necessário) da proposta entre SDR, BIRD e o Estado 
de Rondônia. 

-Em 1:5 <le junho de 1992, foi encaminhado à SDR, através do Ofício no.040/DEA/GAB da 
SEAGRI, Manual de Operações de Crédito Rural, referente ao FUNDAGRO {versão de junho de 
1992). 

-obs: SEPLANAFLORO deve informar sobre estado de negociações <lo novo Manual de 
Operações do EUNDAGRO junto á SDR e BIRD, bem como o enceminhemento da proposta <10 
FUNDAGRO junto à Assembléia Legislativa <Jo Estado. 

-Vale salientar que a potitíce de credito agrícola no âmbito do fUNDAGRO é contemptada 
no Capítulo XII da Lei Complementar no. 60 de 21.07 .92, que dispõe sobre a Política. Agrícola d1:i 
Estado de Rondônia. Esta legislação foi submetíôe à. CNPT da ).rea àgrícola vísendo o 
encaminhamento de seu parecer para a próxima reunião do Conselho Deiiberativo do 
PLANAFLORO. 

15. Mapeamento 

De acordo com a Seção 2.04 do Acoroo de Proíeto. o Governo de Rondônia., através do 
ITERON, deve preparar até no máximo '31.12.9'3, em consulta com a SAE-PR, mapas topográficos, 
pedológicos, egroecoíógícos. climatológicos de todo o Estado em escalas de (a) 1 :50.000 para a. 
sub-zona. 1.1 (b) 1 :100.000 para a sub-zona. 1.2, (e) 1:250.000 para as sub-zonas 1.3 e 1.4. bem 
como as zonas 02 e 03, e (d) 1 :500.000 para as zonas 04,05, e 06, ou quaisquer outras escalas com 
as quais o Banco concordar, todas setístatóries ao Banco e distribuides por igua1, sob a Parte A 1 
do projeto. 

-No documento de Ajuda. Memória. ficou definido que o Estado apresentaria à SDR, até 
'30.06.92, uma reavaliação dos prazos para realização do mapeamento, incluindo cronograma 
detalhado e justificativa. J.. SDR avaliaria a proposta e se articularia com o Banco para a 
redefinição do prazo. 

-Em 25.06.92, o ITERON encamínhou justificativa de ditataçâo de prazo pare. e 
cronograma de ativídedes até dezembro de 1995), visando a realização de levantamentos de tres 
tipos: uso etuaí da terra. utilitário do meio físico, e egro-sócio-econômico (obs: resposta da SDR e 
BIRD?) 

-Exíste a necessidade de uma melhor definição da metodologia dos levantamentos do 
ITERON para a segunda aproximação do zcneemento. conforme parecer dos POAs do ITERON pela. 
CNP Ambiental No planejamento deste componente do PLANàFLORO, deve-se levar em 
consíderecêo: (1) as tarefas cítedes no "appraíseí" do BIRD, (2) a metodologia adotada pela SAE 
para estudos de zoneamento económico-ecológico, (3) a necessiade de levantamentos urgentes 
em área, onde está havendo conflitos sérios entre o uso atual dos recursos naturais e o que 
preconiza o zoneamento, e (4) a necsessiôade de articuleçâo com os trabalhos da Comisséo 
Estadual de Zoneamento Sócio-Econômico-Ecológico. 

16. Unidades de Conservação: 

De acordo com a Seção 2.10 do Acordo de Projeto, o Governo de Rondônia deve manter as 
seguintes Unidades Estaduais de Conservação e Preservação durante a execução do PLANAFLORO 
Estação Ecoíógice Estadual da Serra dos Três Irmãos, Parques Estedueis de Gu.~;&á.-Mfrim 
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Candeias e Corum biara Reservas Biológicas Estaduais do Rio Ouro Preto e Traçadal, florestas 
Estaduais de Ren<limento Sustentável do Rio São Domingos, Rio At>unã.. Rio Roosevelt, e Rio 
Madeira; e a Floresta Estadual Extrativista <lo Rio Preto/ Jacundá 

-Dentre as. áreas cítadas acima. existem vários exemplos de problemas serres de 
degradação ambiental e de forma geral, conflitos entre o que preconize a primeira aproximação 
do zoneamento sócio-econômico-ecológico e a utilização atual dos recursos naturais. Em muitos 
casos, estes problemas são agravados pelo não reconhecimento do zoneamento e a leg1slaçãi:i 
vigente, como no caso <la poíitíca fundiária <lo INCRA. Neste sentido, a legalidade <la criação de 
Unidedes Estaduais de Conservação e Preservação, questionada recentemente pelo INCRA, 
obteve perecer revoráveí da Procuradoria Geral do Estado em 26.06.92, que encontrou amplo 
respaldo na Constituição Federal, bem como na Consituiçâo do Estado de Rondônia. Por outro 
ledo. existem casos onde a primeira aproximação <lo zoneamento, utilizada pera definir os 
limites de unidades de conservação e preservação, não reconheceu situações existentes, e/ou a 
não-implantação destas unidades previstas no zoneamento facilitou a ocorrência de invasões 
posteriores, espontâneas ou não. De qualquer maneira torna-se urgente a reeííaecêc de 
diagnósticos sócio-econômicos e ambientais nestas áreas de conflito, visando a definição õe 
estratégias especificas para cada área. e objetivando a conservação e preservação de 
ecossistemas frágeis e o manejo sustentável de recursos naturais locais. 

-üutrossím. destacamos a necessidade de realização dos diagnósticos sócio-econômicos e 
ambienteis previstos nas éress extrarivistes interdítades por decretos assinados pelo Exmo Sr. 
G-overnador em 18.11.91, e prorrogados por mais 180 dias através do Decreto no. 5.547 de 08.05.92. 
Estas atividades te.mt>ém foram previstas no Protocolo de Entendimento assinado entre o 
Governo de Rondônia e o l'orum das Organizações Não-Governamentais em junho de 1991, 
documento citado na Minuta de Negociações do PL.ANAFLORO. O adiamento dessas ações pode 
resultar no acirramento de problemas sociais e ambientais, além de provocar uma 
descerecteriaeçêo do zoneamento sócio-econômico-ecológico. 

-De acordo com a SEPLANAFLORO, foram solicitadôs à SEDAM, através do Ofíc10 
no.112/GAE-SEPLANAFLORO oe 26.08.92, informações sobre as condiçôes ôe manutenção des 
referidas unidades estaduais de conservação e preservação. 

17. Programa de Mídia 

Segundo a Seção 2.09 do .Acordo de Projeto, o Governo de Rondônia deverá manter 
durante a. execução do programa. com revisões anuais, um programa de mídia. visando 
desestimuíer o fluxo migratório para Rondônia e gerar inrormeçôes referentes ao zoneamento 
sócio-econômico-ecológico, e apresentá-lo ao Banco, para seus comentários e revisão. no 
máximo, até 15 de novembro de cada ano. 

Foi definido que durante o mês de julho de 1992, o Estado õe Rondônia elal>oraria um 
perfil do programa de mídia pera o ano 1993, visando a discussão da proposta. com a SDR. no mês 
de agosto e posterior encaminhamento e negociação junto ao Banco Mundial. 

-Em 26.08.92, e. SEPL.A.NAfLORO encaminhou Ofício no.114/GAB-SEPL.A.NAELORO ao 
Secretário-Chefe da Casa Civil, solicitando exame da possibilidade de determíner ao orgão 
competente o desenvolvimento de um programa de mi dia com o fim de desencorajar a migraçêo 
para Rondônia. e difundir informações gerais sobre o PLAN.AFLORO e o Zoneamento Sóc10- 
Econômí co- Ecológi co. 

18. Componente indígena 

18 1 De acordo com a Seção '3.06 <lo Acordo de Empréstimo, foi estabelecido o prazo de até 
30.05.92 para que a FUNAI completasse o registro no DPU das seguintes áreas indigenes: Pecees 
Novos, Roosevelt, Tut>arão-Latundê, e Uru-eu-vau-wau. bem como a tomade de todas as demais. 
medidas necesséries para registrar estas áreas nos cartórios locais de imóveis de Rondônia. 
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-Foi definido que a fUNAI apresentaria. eo Estedo. até 30.05.92, uma avaliação 
circunstencíeda de como se encontra a situação de registro de cede uma dessas áreas e <iefiniria 
as necessidades e um cronograma para que fossem eretívados os referidos registros. O Estado 
encaminharia à SDR a referida documentação tão logo que a recebesse . .A SDR adoterie todas as 
providências necessárias na busca de soluções para os eventuais problemas constatedos na 
avaliação. 

-A I'UNAI encaminhou correspondência. à SEPLANAFLORO em 22.05.92, informando que o 
único entrave neste sentido era o registro da A.I. Uru-eu-vau-w.u no CRI ôe Ariquemes. em 
função de pendências juridices. Em 30.06.92, a SDR solicitou à FUNAI que fundamentasse a 
justificativa do Registro da A.I. uru-tu-veu-veu no CRI de Ariquemes. A l'UNAI informou ao 
Certórío de Ariquemes, em 16.07.92, sobre a decisão favorável à FUNAI na justiça, no que se 
refere à área do Proíeto Burareíro que se encontra dentro da A.I. Uru-eu-wau-vau. 

18.2 De acordo com a seção 3.06 (1>) do Acordo de :Empréstimo, constitui obrigação ce 
FUNAI transferir, distribuir ou alocar funcionários qualificados para. a execução eficiente dos 
cuidados de saúde à população indígena. sendo que foi estatelecido o prazo <le até o <lia 30.06.92 
para cumprir o referido compromisso; 

-A FUNAI ainda não apresentou documento contemplando a estruturação <las equipes de 
saúde e exposição de motivos para mudanças na sistemática de prestação de serviços de 
assistência de saúde às populações indígenas. 

-A SES.AU informou em 19.06.92 que iria realizar em conjunto com as Secretaries 
Municipais de Saúde, um estudo a fim de detectar a disponit>ilida.de de recursos humanos para. 
atender às unidades a serem implantadas em suas érees de ebrengêncía visando o atendimento à 
saúde da população indígena. Os resultados deste estudo ainda não foram encaminhados à 
SEPL.ANAFLORO. 

-De acordo com a SEPLANAFLORO, a FUN.AI apresentará o POA desta área, contemplanco 8 
estrutureçêo das equipes móveis de saúde e justificativa para. muõancas na sistemática de 
prestecneo de serviços. O prazo deverá ser modificado pera 30.11.92. 

18.'3 De acordo com a Minuta de Negodações, foi informado eo Banco que o Governo 
Brasileiro pretendia completar, até '30.09.92, a demarcação &dministrativa das áreas indígenas 
do Rio Mequens, Sagarana e Rio Guaporé, visando o seu posterior registro no DPU. 

obs: SEPL.A.NAFLORO e FUNAI devem informar sobre andamento desta questão 

18.4. A proteção e manutenção da integridade das áreas índigenes, além de constituir 
obrigação no êmbíto do PLANAI'LORO, é amplamente respeíõece pelo Capítulo VIII (artigos 231 e 
232) da Constituição Federal e o artigo 2J3 da Constituição Federal. 

-Neste sentido, foi aprovsdo pelo Conselho Deliberativo em 26.06.92, o documento 
"Operação Conjunta entre Instituições Púbíícas Ambientais, federais, Estaduais. e ONGs para 
Desintrusâo das Areas lndígenes. Extrativistas e Outras Uniõa.des de Conservação Ambiental" 
Com um orçamento de Cr$ 265 milhões, o projeto tem entre seus objetivos príncipers ô 
fiscalização e desíntrusêo de atividades ilegais de retirada de madeira dentro de áreas indígenas 
A proposta foi encaminhada para o Exmo. Sr. Governador de Rondônia em 29.06.9.2 pela 
SEPLAN.AFLORO, com o intúíto <le viabilizar a ííberaçâo de recursos financeiros para a. referida 
operação. 

-Em 06 de agosto de 1992, foi encaminhado Oficio no.095/GAB-SEPLANAfLORO, 
solicitando posicionamento do Exmo. Sr. Governador sobre o referido assunto; 

-Em 02.09.92, a SEPLANAFLORO informou que foi 1il>erada a importância de Cr$ 265 
milhões pelo Governo do Estado para atender ao referido programa. 
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-Vale salientar a necessidade de se definir uma estratégia para remanejamento de 
agricultores do PAD Burareiro assenteõos dentro na .A.I. Uru-eu-weu-veu, prevendo a 
participação <10 INCRA, fUNAJ e outros orgêos governamentais; 

19. Protocolo de Entendimento entre Organizações Não-Governamentais e o Governo do Estado 
de Rondônia de 20.06.91 

O referido documento, que consta na Minuta de Negociações do Governo Brasileiro com o 
Banco Mundial, define espaços de participação de organizações não-governamentais nas ações 
de planejamento, monitoria e avaliação do PLANAFLORO, bem como a tomada de algumas 
medidas emergenciais. No que se refere a este documento, ainda existem pelo menos as 
seguintes pendências: 

1) viabilização dm ações contempladas nos decretos de interdição de áreas extrativistas. 
assinados originalmente em 18.11.91 (item 8.1) 

2) criação de Programa de Apoio às Reservas Extratí vistas (item 8 .2) 

'3) realização em conjunto com ONGs de uma análise crítica dos programas estaduais e 
federais relecionedos aos incentívos fiscais, crédito e arrecadação, visando a reformulação <las 
políticas necessárias para a sua compatíbüídeõe com os objetivos do PLANAFLORO e o 
zoneamento (item 8.4); 

4) fortalecimento dos RIMA, EIA e planos de manejo (item 8.5), por exemplo, no casos <los 
novos projetos de assen ta:men to do INCRA. 

Conclusão 

Não obstante uma. série de avanços no cumprimento dos acordos legais <lo PLANAFLORO .. 
destacanoo-se a aprovação do empréstimo pelo Senado federal, foram levantados neste relatório 
uma série de pendências que podem constituir entraves para a efetivação do programe 
Portanto. torna-se imprescindível o equacionamento dos probíemes ídentírícados. visando 
garantir a efetivação futura do PLANAFLORO dentro dos seus objetivos socieis. econômicos e 
ambientais. · 

~él~ 

Bren t Mi.llikan 
Instituto de Estudos Amazônicos e Ambientais (IEa) 
1 ~ de setembro de 1992 
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