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Ata 
 

I Reunião do Comitê Coordenador do 
“Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento” (COSIPLAN)  

UNASUL 
 

(Rio de Janeiro, 28 de abril de 2011) 
 

Realizou-se na cidade do Rio de Janeiro, em 28 de abril de 2011, a I Reunião do 
Comitê Coordenador do Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento 
(COSIPLAN) da União das Nações Sul-Americanas (UNASUL). A reunião teve a 
participação de representantes dos governos da Argentina, Colômbia, Equador, Peru, 
Suriname, Uruguai e Venezuela, além do Brasil, que exerce em 2011 a Presidência 
Pro Tempore (PPT) do COSIPLAN. Participaram, também, do encontro a Secretária-
Geral da UNASUL e representantes do BID, CAF, FONPLATA e CEPAL. A lista de 
presença consta como Anexo I desta Ata. 

 
A reunião foi aberta pelo Subsecretário-Geral da América do Sul, Central e do 

Caribe do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, Embaixador Antonio Simões, 
que deu as boas-vindas às delegações presentes. Em seu discurso, ressaltou a 
prioridade atribuída pelo Brasil, em sua política externa, à integração regional. Afirmou 
que o tema da integração da infraestrutura física deve estar orientado, sobretudo, para 
o desenvolvimento endógeno da região e para a criação das condições necessárias 
ao bem-estar de todos os povos sul-americanos. Enfatizou, ainda, a importância de 
que os avanços da infraestrutura se deem de forma equitativa em todo o continente 
sul-americano. 

 
Ao fazer uso da palavra, a Secretária-Geral da UNASUL registrou especial 

satisfação em participar da primeira reunião de um Conselho setorial da União, após 
sua designação para o cargo, em março último. Agradeceu a PPT do Brasil por dar 
continuidade dos trabalhos do COSIPLAN em 2011. Salientou que os trabalhos 
desenvolvidos no âmbito dos Conselhos setoriais devem estar sintonizados entre si, 
de maneira a somar esforços para a redução das assimetrias e a eliminação da 
pobreza extrema. Registrou a necessidade de dinamizar a integração das áreas 
fronteiriças e de buscar o envolvimento do setor privado, por meio de alianças público-
privadas, na execução dos investimentos em infraestrutura. Ao final de sua 
intervenção, encorajou as delegações a continuarem brindando apoio às atividades do 
COSIPLAN. 

 
Em seguida, a Ministra Miriam Belchior, em seu discurso, enfatizou o fortalecimento 

dos vínculos entre os países da América do Sul e a importância do diálogo político em 
nível multilateral para a integração da infraestrutura física da região. Enalteceu os 
progressos alcançados nos últimos 10 anos nessa área, desde a criação da Iniciativa 
para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA), e mencionou os 
esforços a serem envidados na nova fase das discussões sobre o tema. Encareceu o 
apoio dos bancos regionais de desenvolvimento prestado ao longo desse processo, 
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sublinhando a importância da continuidade do trabalho do Comitê de Coordenação 
Técnica (CCT) no âmbito do COSIPLAN. Finalizou suas palavras aludindo ao Estudo 
"Uma Região, Duas Velocidades", do BID, apresentado na última reunião da 
Assembleia de Governadores, em Calgary, em março último. O documento indica que 
a região sul-americana está mais bem posicionada na nova ordem mundial pós-crise. 

 
Na sequência, a PPT brasileira fez apresentação da proposta de Estrutura Básica 

do Plano de Ação Estratégico 2012-2022 (PAE), que consta como Anexo II desta Ata. 
A Delegação brasileira esclareceu que a proposta está baseada nos fundamentos, 
princípios e objetivos gerais e específicos que orientaram a elaboração do Tratado 
Constitutivo da UNASUL e do Estatuto e Regulamento do COSIPLAN. 

 
Em vista do acordado na reunião de Coordenadores Nacionais da IIRSA, realizada 

em Brasília, em 14 de abril de 2011, a PPT brasileira solicitou esclarecimentos à 
CEPAL sobre o financiamento de eventuais encargos financeiros necessários ao apoio 
à elaboração do PAE 2012-2022. Esclareceu ainda, a PPT brasileira, haver 
dificuldades orçamentárias para oferta de contrapartida pelo Brasil. A representante da 
CEPAL afirmou que a Comissão espera poder estender seu apoio além da elaboração 
do Plano de Ação, incluindo a sua execução. Com relação à questão financeira,  
tomou nota e se comprometeu a avaliar outras formas de contrapartida. 

 
À continuação, algumas delegações fizeram comentários sobre o PAE. Ao final das 

discussões, os países se comprometeram a encaminhar suas propostas e 
comentários, por correio eletrônico, à PPT brasileira até o dia 25/05/11. A minuta 
consolidada do PAE com as observações de todos os países será circulada pela PPT 
brasileira até uma semana antes da realização da Reunião de Grupos Técnicos 
Executivos (GTEs), em Bogotá. 

 
Em seguida, foi realizada pelo Comitê de Coordenação Técnica (CCT) da IIRSA 

exposição sobre a conformação e a implementação da Agenda de Projetos Prioritários 
(APP), que consta como Anexo III desta Ata. O CCT comprometeu-se a enviar às 
delegações documento conceitual em complemento à apresentação realizada. Ao final 
das discussões, acordou-se que as delegações encaminharão seus comentários, por 
correio eletrônico, ao CCT até o dia 10/05/11. Por solicitação, o prazo para a 
Delegação do Suriname será estendido até 25/05/11.  

 
As delegações acordaram realizar o próximo encontro do Comitê Coordenador na 

cidade do Rio de Janeiro nos dias 24 e 25/08/11, em conjunto com a reunião de 
Coordenadores Nacionais da IIRSA. Já a reunião de Ministros do COSIPLAN deverá 
realizar-se em 30/11/11, em Brasília. 

 
A PPT brasileira solicitou às delegações que encaminhem suas propostas para o 

Plano de Trabalho Anual 2012 até 30/07/11. 
 
Acordou-se, ainda, que as delegações encaminharão suas propostas de agenda 

para a Reunião de Ministros do COSIPLAN até o dia 30/09/11. 
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As delegações coincidiram em que a PPT brasileira inicie os trabalhos para a 

construção do sítio do COSIPLAN, a ser apresentado para análise de todos os países 
em reunião posterior do Comitê Coordenador. 

 
A PPT brasileira do COSIPLAN comprometeu-se a apresentar, em 15 dias, uma 

descrição das previsões anuais em termos de apoio técnico e administrativo, bem 
como definição de possíveis fontes de financiamento, para a análise das demais 
delegações. A proposta consensuada no âmbito do COSIPLAN será encaminhada ao 
Conselho de Delegados da UNASUL até 31/07/11, conforme estabelecido na 
Disposição 01/2011 do Conselho de Delegados e Delegadas da UNASUL. 

 
Esta Ata, com os respectivos anexos, será circulada, por correio eletrônico, às 

delegações pela PPT brasileira. 
 
 


