Painel de Inspeção
Brasil: Plano de investigação (7 de janeiro de 2020)
Projeto Melhorando a Governança Municipal e a Qualidade de Vida em Teresina Financiamento Adicional (P146870)

I.

Introdução

No dia 23 de agosto de 2019, o Painel de Inspeção (doravante “Painel”) recebeu uma Solicitação
de Inspeção (“Solicitação”) do Projeto Melhorando a Governança Municipal e a Qualidade de
Vida em Teresina - Financiamento Adicional (“Projeto”) no Estado do Piauí, Brasil. A solicitação
foi enviada por 202 famílias residentes nos bairros de Mafrense e São Joaquim, em Teresina
(“Solicitantes”). Os Solicitantes afirmam que o reassentamento que faz parte do Projeto causará
danos culturais, sociais e econômicos. Eles alegam que o Projeto os deixará mais pobres. Suas
preocupações se estendem também à falta de informações divulgadas, consultas e oportunidades
de participar do processo de planejamento do reassentamento.
O Painel registrou a Solicitação em 19 de setembro de 2019 e recebeu a Resposta da Administração
a esta Solicitação em 19 de novembro de 2019. No dia 25 de novembro de 2019, o Painel
recomendou a instauração de uma investigação sobre as alegações de danos e não-cumprimento
do Banco com suas políticas e procedimentos operacionais. A Diretoria aprovou a recomendação
do Painel em 13 de dezembro de 2019.
II.

A Recomendação do Painel

Em seu Relatório e Recomendação, o Painel observou que os Solicitantes e a Solicitação em si
atendem aos critérios de elegibilidade técnica estipulados na Resolução que deu origem ao Painel
de Inspeção e no Esclarecimento de 1999. O Painel observou ainda que o dano alegado é de
natureza grave e que há um nexo de causalidade plausível entre o dano alegado e a possível falta
de cumprimento, por parte do Banco, de suas políticas e procedimentos operacionais. Em sua
resposta, a Administração reconheceu algumas deficiências na aplicação das políticas do Banco.
O presente documento apresenta uma visão geral do plano de investigação, conforme exigem os
Procedimentos Operacionais do Painel. Inclui as principais questões e temas a serem tratados
durante a investigação e uma breve descrição da metodologia investigativa. Este documento está
sendo disponibilizado publicamente no site do Painel de Inspeção. Este plano de investigação será
ajustado conforme necessário.
III.

Âmbito da Investigação: Questões de Dano e Cumprimento

Conforme explicitado acima, os Solicitantes alegam danos decorrentes das atividades de
reassentamento em Mafrense e na Avenida Boa Esperança em São Joaquim, ocorridos porque o
Banco teria deixado de cumprir suas políticas e procedimentos operacionais. No decorrer da visita
de elegibilidade, o Painel teve a oportunidade de ouvir diretamente dos Solicitantes sobre os danos
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que eles acreditam que o Projeto esteja causando. O Painel investigará os referidos danos e a
alegação de que o Banco não teria cumprido com suas políticas e procedimentos operacionais.
A investigação do Painel incluirá uma análise do seguinte:
A. Análise de alternativas na concepção das medidas de proteção contra inundações
a. Como as alternativas estão sendo consideradas e concebidas?
b. De que forma vem sendo considerado o princípio de evitar reassentamentos nas áreas de
Mafrense e Boa Esperança? As alternativas foram consideradas antes do início do
reassentamento?
B. Consulta, participação e divulgação de informações
a. Foram cumpridas as exigências de realizar consultas e divulgar informações antes e durante
a elaboração dos Planos de Ação de Reassentamento nas áreas de Mafrense e Boa
Esperança?
b. As informações foram compartilhadas em tempo hábil com as Pessoas Afetadas pelo
Projeto (PAPs)? Elas foram consultadas sobre as opções de reassentamento e tiveram a
oportunidade de participar do planejamento, implementação e monitoramento do
reassentamento?
c. Existe um mecanismo de queixas acessível e eficaz? As PAPs confiam no mecanismo de
queixas?
C. Estudos de linha de base, compensação e restauração dos meios de subsistência
a. Qual foi a metodologia usada para coletar os dados censitários e inventariar os ativos? De
quando são os dados? Precisam ser atualizados? Em que momento?
b. Os dados da linha de base desagregam adequadamente os sistemas de produção, os níveis
de ensino e de alfabetização, etc., de modo a abarcar toda a variedade dos fluxos de renda
e dos níveis de renda familiar? Os ativos perdidos são avaliados adequadamente?
c. Qual foi a metodologia usada para calcular a compensação? Ela compensa os bens perdidos
com base no custo total de reposição?
d. Quais medidas foram adotadas para restaurar os meios de subsistência? Quais processos as
PAPs tem à disposição para acessar tais medidas? Elas são dirigidas às diversas categorias
de famílias reassentadas (as que ficaram em Lagoas do Norte e as reassentadas no Parque
Brasil)? As medidas são adequadas para restaurar os meios de subsistência das PAPs e são
variadas o suficiente para dar resposta à toda a variedade socioeconômica das PAPs?
D. Patrimônio cultural
a. O Projeto identificou adequadamente a especificidade cultural das comunidades a ser
reassentadas?
b. Em caso afirmativo, avaliou adequadamente o impacto do Projeto nas atividades culturais
tradicionais das PAPs, incluindo sociais, espirituais e econômicas? Foram propostas
medidas adequadas para evitar ou mitigar o impacto cultural?
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E. Supervisão do Banco
a. O Banco supervisionou o Projeto de modo adequado e oportuno?
b. O Banco adotou medidas corretivas em resposta aos problemas identificados nas missões
de supervisão, de maneira oportuna e adequada?
IV.

Metodologia de Apuração dos Fatos

Para os fins desta investigação, o Painel contará com a assistência de dois consultores
especializados, com conhecimentos específicos sobre gestão de inundações e reassentamento
involuntário, respectivamente.
A investigação será realizada em três fases: (i) fase preparatória da investigação e identificação
dos consultores especializados; (ii) análise da documentação, entrevistas com funcionários do
Banco e uma visita de campo; e (iii) elaboração e finalização do relatório. A investigação incluirá
interações com os Solicitantes, outros membros da comunidade, funcionários do Banco, órgãos de
execução, parceiros de desenvolvimento e outros atores relevantes. O Painel fará todos os esforços
para concluir a investigação no período de seis meses a partir da divulgação deste plano.
O Relatório de Investigação do Painel e a Resposta da Administração serão disponibilizados ao
público depois que o Diretório Executivo se reunir para deliberar sobre as conclusões do Painel e
discutir e aprovar a Resposta da Administração e o Plano de Ação.

Este documento é uma tradução do documento original em inglês. No caso de discrepância entre a
versão em inglês e a versão em português, a versão em inglês prevalecerá.
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