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III REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENO EXECUTIVO DA CAISAN 

 

 

DATA: 25 de junho de 2012 

HORÁRIO: 15h00 às 17h00 

LOCAL: Sala de reuniões da Secretaria Executiva do Ministério de Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome – MDS 

 

P A U T A 

 

1) Relação CONSEA/CAISAN  

2) Plenária do CONSEA: Texto sobre a Convivência com o Semiárido e os impactos da Seca na 
SAN; Propostas ao orçamento (LOA 2013) referentes aos programas e ações de SAN; e 
Reuniões das Comissões Permanentes;  

3) Informes sobre as atividades dos Ministérios na Conferência Rio +20; Exposições de 
Motivos; Comissões Permanentes e GT’s do CONSEA; Consultorias CAISAN; CT PLANSAN e o 
Monitoramento do Plano para apresentação à Plenária do CONSEA em agosto de 2012; e  

4)Informes Gerais 

 

PARTICIPANTES  

 

ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

CONAB/MAPA  

FNDE/MEC  Albaneide Peixinho 

FUNAI/MJ  

MCID  

MCTI Ângelo Ronaldo Pereira 

MI Dorotéa Blos 

MDA  Arnoldo Campos, Laudemir André Muller e Cibele Oliveira 

MDS Maya Takagi 

MF Aloisio Melo  

MMA Paulo Cabral  

MPA Roseli Zerbinato 

MPOG Danielle Cronemberger 

MRE Milton Rondó 

SAÚDE Patrícia Jaime 

SEPPIR  Silvany Euclênio da Silva 
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SPM  

SDH Luiz Ribeiro 

CONSEA  Marília Emília Pacheco 

CASA CIVIL  Darci Bertholdo 

PRESIDENCIA Selvino Heck 

 

 

RELATO 

  A Secretária da SESAN, Maya Takagi, iniciou a reunião dando boas vindas para 
todos, passou os pontos de pauta para os participantes da reunião e informou sobre a 
participação da Presidente do CONSEA, Maria Emília Pacheco, na reunião. A Presidente 
do CONSEA iniciou sua fala reafirmando a importância da CAISAN para o trabalho do 
CONSEA. Parabenizou a Secretária-Executiva Substituta da CAISAN pelo trabalho que 
vem sendo realizado, mas informou que discutiu com a Ministra Tereza Campello a 
necessidade de definir, com a máxima brevidade possível, o novo Secretário-Executivo 
da Câmara. Em seguida, falou sobre as Comissões Permanentes do CONSEA e 
solicitou aos representantes dos Ministérios uma participação mais ativa nas 
Comissões. Afirmou que neste novo momento de construção, ainda há muitas lacunas 
no debate de SAN e que, portanto, a presença de representantes do Governo Federal 
nas Comissões, enquanto espaços para debate, é de suma importância. Agradeceu a 
iniciativa da CAISAN pela organização da Oficina Nacional sobre o Processo de 
Consolidação do SISAN e solicitou que a pauta seja construída em articulação com o 
CONSEA. Quando ao debate em torno das propostas de orçamento (LOA 2013) 
referentes aos programas e ações de SAN, na Plenária do CONSEA, defendeu que é 
necessário construir uma metodologia para agregar o orçamento às ações prioritárias. 
O que está acontecendo agora é que o debate do orçamento está sendo feito antes 
do monitoramento do Plano.  Discorreu sobre outras questões desafiadoras, que estão 
pouco claras em SAN, como a parceria público privado e financiamento. Em seguida, a 
Presidente deu uma breve explicação sobre os quadros das Comissões do CONSEA. 
Explicou que houve poucas modificações na estrutura das CP’s, que foram compostas 
conforme as diretrizes (prioridades) do PLANSAN.  O funcionamento, no entanto, 
permanece o mesmo. Como exemplos de inovação, citou as CP 4 e 7. Afirmou que o 
grande desafio é garantir que as Comissões trabalhem de forma Intersetorial. A 
Secretária Maya complementou que cada Comissão conta com um Presidente e um 
Coordenador, que fazem parte da Mesa Diretiva do CONSEA. Encerrada a explanação, 
os membros do Pleno se manifestaram. Patrícia Jaime, representante do Ministério da 
Saúde, colocou que é importante garantir a participação do Governo Federal e da 
Sociedade Civil nas Comissões, com o objetivo de assegurar a diversidade de atores, 
evitando, assim, a fragmentação da discussão sobre SAN. Apoiou a criação do novo 
modelo de estruturação das CP’s. Questionou como será feito o trabalho de 
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monitoramento do PLANSAN, que está sendo realizado simultaneamente pela CP1 do 
CONSEA e pelo Comitê Técnico do PLANSAN.  
 
MCT: Quadro 4: ainda não inclui o GT de Agenda de Pesquisa. Desatualizado. MDS e 
MCT UNnB CONSEA trabalharão juntas nessa CP. Formação de uma rede de 
pesquisadores sobre SAN. Amanhã vão apresentar proposta de trabalho, que envolve 
uma consulta prévia a pesquisadores, seminário na terceira semana de novembro e ao 
final, consulta pública. 
 
O representante do MDA, Arnoldo Campos, colocou que os representantes do Governo 
Federal não têm tempo hábil de participar desse grande número de reuniões: Pleno 
Executivo, Plenária do CONSEA, Comissões Permanentes, e das reuniões internas nos 
Ministérios. Defendeu que é preciso refletir sobre essa organização, pois como 
resultado do grande número de eventos, os conteúdos acabam não sendo repassados 
dentro dos ministérios, dificultando a qualidade das informações sobre os temas 
debatidos. Quanto à questão das ações prioritárias, colocadas anteriormente pela 
Presidente do CONSEA, acredita que o PLANSAN foi elaborado com um nível de 
detalhamento muito grande, dificultando, assim, a definição de prioridades, o 
monitoramento e o acompanhamento, além da implementação das ações. Sugeriu que 
seja feita uma reflexão sobre a estrutura do Plano quando chegar a época da sua 
revisão. Valéria Burity sugeriu que fosse realizada uma reunião para discutir o Sistema 
e suas estruturas. Quanto à questão levantada sobre o trabalho da CP1 e do CT 
PLANSAN informou que será esclarecida pela consultora posteriormente na reunião. 
Sobre a colocação do representante do MDA e a falta de tempo para participação em 
todos os fóruns de discussão, Maya Takagi informou que houve um esforço para a 
manutenção de 6 (seis) CP’s, mas dada a necessidade de contemplar todos os temas, 
decidiu-se por instalar 7 (sete). Quanto às Plenárias, disse que a ideia é que sejam 
realizadas com duração de apenas um dia. Informou que foi elaborado um calendário 
pelo CONSEA que facilitará a participação dos representantes do Governo Federal, 
permitindo com que se programem com antecedência e se distribuam nessas 
instâncias (CPs e Plenária). A ideia é qualificar a atuação dos membros do Pleno da 
CAISAN nos espaços de deliberação do CONSEA. Passou-se, então, à exposição da 
Coordenadora do CT PLANSAN, Carmem Priscila Bocchi, que fez um relato sobre as 
três primeira reuniões do Comitê e a metodologia inicialmente elaborada para o 
primeiro monitoramento e avaliação do PLANSAN. Informou que esse trabalho foi feito 
rapidamente dada a demanda de apresentação dos resultados à Plenária do CONSEA 
em agosto próximo. Colocou que 31 objetivos do Plano foram priorizados e destacou 
que, dentre estes, o MDA deverá responder por 9 (nove), o MDS por 8 (oito) e o 
Ministério da Saúde por 5 (cinco). Os remanescentes estão distribuídos entre as 
demais Pastas. Esclareceu foram elaborados 54 (cinquenta e quatro) formulários, cada 
um com 4 (quatro) perguntas e que alguns objetivos demandarão respostas conjuntas 
dos Órgãos. O envio desses documentos será feito por Ofício assinado pelo Secretário 
Executivo do MDS aos Secretários Executivos dos outros Ministérios, tendo sido 
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estabelecido o prazo até 28 de julho de 2012 para o envio das respostas. Solicitou aos 
membros do Pleno que apoiem e acompanhem no processo de preenchimento nos 
seus Ministérios. Quanto aos períodos de monitoramento, o planejado é que além 
deste, ocorra um em março ou abril do próximo ano e um de maior peso anterior à 
realização da 4ª Conferência +2, em novembro de 2013. Em resposta ao 
questionamento da Patrícia Jaime, do Ministério da Saúde, informou que o trabalho da 
CP1 e do CT PLANSAN será conjunto, uma vez que o CT conta com a participação de 
representante do CONSEA. Os resultados obtidos pelo CT será apresentado à CP1, que 
avaliará como serão utilizados. Da ótica do controle social, ainda está sendo avaliado 
como se dará esse processo. A Secretária Maya finalizou ressaltando que as duas 
instâncias se complementam e que os resultados que serão obtidos pelo trabalho do 
CT PLANSAN servirão de subsídio, de sistematização para as Comissões. Esclareceu 
que será decidido na próxima reunião da Mesa Diretiva do CONSEA como será a feita 
a exposição dos Ministros à Plenária. O representante do MDA, Arnoldo Campos 
colocou a necessidade de agregar os objetivos do Plano quando da sua revisão. No 
que tange à avaliação e monitoramento e os dados que serão coletados, colocou que 
não será possível relatar os aspectos físico-financeiros nos formulários, mas somente 
as percepções e o que vem sendo feito, visto que ainda estamos no início do período 
de vigência do I PLANSAN. Conforme a Secretária Maya, a ideia é justamente relatar a 
gestão dos ministérios quanto às metas e objetivos do Plano, mesmo sem ter havido 
execução. Albaneide Peixinho, do FNDE/MEC, concordou com a colocação e adicionou 
que além dos resultados, deve-se pensar também nas denúncias e como estas serão 
comunicadas ao CONSEA. Sugeriu que os Conselhos estaduais podem auxiliar nesse 
processo de monitoramento e avaliação quando for o momento. Milton Rondó, do 
MRE, sugeriu também que os conselhos dos ministérios sejam envolvidos no processo 
de monitoramento. Questionou como o  monitoramento feito pela sociedade civil será 
incorporado e como será feito esse diálogo. Valéria Burity, em resposta, lembrou aos 
presentes que a Conferência +2 será feita no próximo ano e que este será o momento 
de diálogo com a sociedade civil. Informou que o Produto da consultora da CAISAN, 
Vivian Borges, identificará como o Plano responde às deliberações da 4ª Conferência.   
 
 
 
 
 
Maya: passando a listinha de indicação para participação nas CPs. 
Ponto da Plenária. Dois temas principais. Seca e orçamento. Explicar como estamos 
nos preparando. Os temas serão discutidos nas Cps amanhã. Texto: Integração, MDA, 
MMA e MDS. Documento preparado para as Cps. O objetivo é discutir a convivência 
com o semiárido também, não só a seca. Explanação sobre o texto elaborado. Aberto 
para discussão. Tivemos só dois dias por conta da Rio mais vinte. A idéia é melhorar o 
documento daqui para amanhã por todos que estão aqui. Em especial os quatro 
ministérios. Sobre a apresentação à plenária (ver pauta do consea).  
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Valéria: dados recebidos dos quatro ministérios. Documento em construção mesmo. 
Reunião feita na sexta. Validar as informações para depois colocar de forma mais 
didática para apresentação às Cps. Que seja um documento do pleno da caisan. Que 
todos leiam e validem. Foi finalizado hj e portanto não foi repassado anteriormente. 
 
Maya: abriu para sugestões. Como poderá ser feito? 
 
Milton: Dados sobre a falta de terras para os agricultores. Sugestão de convidar a 
ANA.  
 
Patrícia: FUNASA tem ações, mas que não estão elencadas. Incluir. Tmb 
monitoramento sobre o BSM.     
 
Aloísio: repactuação de dívidas. Ficou de enviar para a Valéria. 
 
Arnoldo: PGPM não está. Inserir.  
 
Valeria solicitou ao MDA dados sobre regularização fundiária. Um parágrafo sobre o 
assunto. 
 
Arnoldo: Vai enviar sobre crédito fundiário. 
 
Albaneide: sugeriu a inserção de informações do Ministério de Minas e Energia. Eles 
tem mapas de definição de seca, todo um sistema de identificação pronto. 
Calamidades. Onde vai acontecer. Albaneide vai solicitar para envio hoje ainda.  
 
Arnoldo: destacar o Garantia Safra, no emergencial. 
 
Maya: Seguir com sugestões e quem tiver considerações, enviar até hj às sete. Tem 
que estar pronto para amanhã de manhã. 
 
Maria Emília: Existe uma minuta de EM sobre o assunto. Não temos ainda aqui. Maria 
Emília vai enviar para que encaminhemos. Pensou que tivesse sido encaminhada para 
a CAISAN.  
 
- Exposições: 
 
Valéria falou sobre as Exposições. Fluxo e importância das respostas. Apoio no 
acompanhamento. 
 
Maya falou sobre as tabelas que preparamos.  
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Derci: falou sobre as que foram encaminhadas à Casa Civil. Vai fazer um 
levantamento. 
 
Albaneide: 2 de 2010 já foi respondida. A 14 tmb. A de 2011 tmb.  
 
Telma: atualização está sendo feita pela Mirlaine. Solicitou que os ministérios nos 
informem também para sistematizarmos e monitorarmos. 
 
Encaminhamento: a CAISAN vai fazer o levantamento e passar para o Pleno por e-
mail para cada ministério. Centrar nas prioritárias do CONSEA. Identificar onde estão e 
situação. As de 2012 a proposta é poder responder uma a uma. A SE caisan vai se 
organizar para acompanhar o andamento das EMs.  
 
- Consultorias: 
 
Valéria: Além das Consultorias citadas, falou sobre a de comunicação, o Planode 
Comunicação. Silvia.  
 
- Ponto Orçamento:  
 
Maya: SE do CONSEA que está elaborando o material.  
 
Valéria: Explicou sobre a planilha que será distribuída a cada CP, para propostas para 
a LOA de 2013.  
 
Maya: abriu para perguntas sobre a plenária. 
 
- Rio + 20: 
 
Maya: abriu para relatos. 
 
Milton: Pensar na difusão de um documento relativo ao tema SAN para trabalharmos. 
 
Maya: falou sobre o documento elaborado. 13 parágrafos sobre SAN, antes eram dois. 
Citou conceitos que entraram. Teve avanços na nossa área. Promovemos um espaço 
de diálogo na cúpula dos povos, entre governo e sc, foram 12 debates. Espaço rico de 
diálogo, sempre com a presença de um Ministro ou um secretário. Diálogo de água, 
AF, SAN. A Conferência foi um sucesso. Mesmo na avaliação da SC. Resultados 
positivos e muitos avanços. Debate do Ministério da Pesca, com os ministros, Maria 
Emília e Maya e Graziano. Exposição do Renato no Diálogo. Lançamento do Fome Zero 
Mundial pelo SG da ONU. 
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Arnoldo: Ver matéria do MDA no site sobre o documento. Já está no site. Importância 
da participação popular. Ministra Tereza e Ministro Pepe circularam no meio da 
sociedade. Capacidade de diálogo e de transitar. Protagonismo dos países 
emergentes.  
 
Patrícia: relato sobre as atividades do MS. 
 
Milton: sobre o relatório do painel brasileiro do clima que tem a ver com SAN. Talvez 
convida-los para apresentar. 150 universidades em rede. Pode ser um modelo para 
nós.  
 
SEPPIR: inclusão da questão racial. Foi mantida na questão do desenvolvimento 
sustentável. Saíram fortalecidos do processo. 
 
Maria Emília: desafio é analisar o documento oficial e o produzido na cúpula dos 
povos. Arena sócio ambiental: expressão da trajetória brasileira. Preocupada com o 
lançamento do Fome Zero Mundial.  
 
 
- Plano da Obesidade:  
 
Patrícia: sugere uma resolução da caisan para lançar o plano. Que até agosto, tenha o 
Plano lançado para não prejudicar as ações propostas. Simplificar o lançamento do 
plano. Com consulta aos ministérios mais diretamente envolvidos.  
 
Maya vai consultar a ministra Tereza. 
 
Albaneide: sugere uma reunião para discutir as ações que já estão sendo 
desenvolvidas. Não é só o lançamento, mas mostrar também o desenvolvimento. 
Patrícia: propôs uma reunião do CT 06 e a forma que será lançado o Plano, uma 
estratégia. 
 
SDH: recomendação do Irã. Trazer para o Pleno se acatamos ou não. Sobre o DH 
Universal AA. Vai enviar o Relatório para cicularmos  por e-mail. 
 
Encerrada às 17:30.  
 
 
  
 


