Ata de Reunião do Comitê Estadual da Estratégia: Produzir, Conservar e Incluir
Reunião PCI
1. Abertura da reunião e aprovação da ata da reunião do CEEPCI de
05.05.2016 – Gustavo de Oliveira;
2. Apresentação dos resultados dos trabalhos realizados – Andrea Azevedo;
3. Validação do termo de referência para contratação de consultoria
especializada – Elaine Corsini;
4. Apresentação dos encaminhamentos do eixo Produzir – Alexandre
Pauta:
Possebon;
5. Apresentação dos encaminhamentos do eixo Conservar – André Baby;
6. Apresentação dos encaminhamentos do eixo Incluir – Suelme
Fernandes;
7. Apresentação dos encaminhamentos do eixo Incluir – Valdiney Arruda
8. Definição do calendário de reuniões 2016;
9. Assuntos diversos.
Local:

Sala Garcia Neto – Palácio de Governo

Data:

05/07/2016

Coordenador:

Vinicius Saragiotto – Secretário Interino do Gabinete de Assuntos Estratégicos

Início:

08h30

Término:
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Gustavo de Oliveira
(SEPLAN)

Relatos
O Secretário Gustavo de Oliveira iniciou a reunião destacando as
mudanças das quais o governo de Mato Grosso e o país, estão passando
e pedindo a todos a compreensão quanto a alguns ajustes na base
governamental que acabam por postergar alguns projetos, mas destacou
e enfatizou a importância da Estratégia PCI para o Governo do Estado.
Com as mudanças no secretariado do governo e com a reforma
administrativa que o governo está encaminhando para simplificar e
racionalizar a máquina pública o Gabinete de Assuntos Estratégicos, que
estava coordenando as ações PCI, deixará de existir, mas mesmo assim
haverá a continuação dos trabalhos por outra Secretaria e que por
enquanto ainda estará com o Secretário Vinicius Saragiotto, Secretário
interino do GAE, a coordenação dos trabalhos do PCI.

Vinicius Saragiotto
(GAE)

Reiterou o que foi falando pelo Secretário Gustavo de Oliveira, e explicou
que este era um dos motivos de mudança da pauta da reunião, onde não
seriam realizadas a aprovação do regimento interno e eleição do
secretário executivo, mas que gostaria de mostrar para os membros os
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trabalhos que foram realizados pelo grupo dos 5 que ficaram
encarregados de produzir vários documentos para acelerar o processo de
estruturação da secretaria executiva e da Estratégia PCI. Assim, passou a
palavra a Andrea Azeredo (IPAM), que coordenou os trabalhos para
apresentar quais foram os produtos entregues pelo grupo nos dois meses
entre a reunião de maio e julho de 2016.
Andrea Azevedo
(IPAM)

Apresentou o produto de trabalho do Grupo de Trabalho (formulado em
2 meses), contendo os seguintes itens:
1. Elaboração da primeira versão do Regimento Interno;
2. Sugestão de produtos comuns que deveriam ser gerados pelos
grupos de trabalho P,C,I;
3. Conversa de alinhamento com todos os coordenadores dos GTs
temáticos
4. Projeto de viabilidade financeira para três anos de
funcionamento da Secretaria executiva, bem como os produtos
que deveriam ser gerados;
5.

Termo de referência das consultorias especializadas;

6. Sugestão de processo seletivo do secretário executivo
Na sequência apresentou a estrutura do projeto que foi encaminhado
por e-mail para os membros do comitê, destacando os seus resultados:
Resultado 1: Estrutura da secretaria executiva;
Resultado 2: Estrutura de governança e Instituições executoras da fase
operacional da PCI definidas
Resultado 3: Plano de Ação
elaborado

estratégia de financiamento da PCI

Resultado 4: Plano de monitoramento das ações estabelecido
Resultado 5: Comunicação interna e externa da PCI implementada
Andrea colocou que o grupo tinha como objetivo fornecer subsídios para
agilizar a implementação da Estratégia PCI e conseguir recursos para a
manutenção da secretaria executiva, entretanto todos os documentos
produzidos passariam pela aprovação do Comitê.
Daniela Mariuzzo
(IDH)

Observou que entende a situação atual do governo e a situação da qual o
país está passando e que o IDH sabe que o Secretário Executivo terá um
papel de monitoramento dentro da futura Secretaria Executiva. Ainda,
levando em consideração a transparência na escolha do Secretário
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Executivo, concordou com a proposta de fazer uma consulta a PGE no
que tange a sua remuneração.
Daniela destacou ainda que os recursos para a contratação de uma
consultoria especializada, e a manutenção de 50% dos custos da
secretaria executiva já estão disponíveis pelo Projeto ISLA, e que
poderíamos prosseguir com a contratação da consultoria caso os
membros assim concordarem.
Arnaldo Carneiro
(Agroicone)

Ana Peterlini
(MPE)
Renato Farias
(ICV)
Ricardo Arioli
(Famato/Aprosoja)

Também observou que entende o papel do Sec. Executivo é de executar
as decisões tomadas pelo Comitê e de monitoramento da estratégia, e
que não tem poder de decidir sozinho. Destacou que está havendo falta
de interlocução entre os eixos e falta de discussões técnicos/científicas,
que devemos sair um pouco da esfera política, para a construção de uma
agenda executiva.
Continuou o raciocínio do Sr. Arnaldo Carneiro e destacou que o PCI deve
sair um pouco da esfera política e que se há recursos para o custeio desta
“agência” que a mesma deve ser concretizada.
Destacou que há uma ansiedade e que o ICV se tranquiliza em saber que
o governo está comprometido com esta agenda PCI e com a
transparência da mesma.
Observou que para o eixo “Produzir” o programa PCI é de
desenvolvimento econômico com inclusão social e há um temor de que o
mesmo desacelere o processo e que demore com a definição dos
elementos que compõe a estrutura e governança da estratégia e não
evolua na definição de como as metas vão ser implementadas.
Arioli destacou ainda que deve haver algum incentivo para o produtor
investir no eixo “conservar”, ou obrigatoriamente ou via ambiente de
negócios e que portanto é muito importante que haja um maior diálogo
entre os eixos para que isto ocorra.

Vinicius Saragiotto
(GAE)

Elaine Corsini
(GAE)

Observou que esta primeira parte de consolidação e formatação da PCI
está sendo demorada devido a importância do Programa, pois o mesmo
será de longo prazo e não deverá parar com a mudança de futuros
governos, portanto, o primeiro desenho é o mais importante.
Apresentou o Termo de Referência e a ideia de estruturação da
Secretaria Executiva, contendo os seguintes produtos:
Produto 1. Planejamento da Estratégia: Produzir, conservar e Incluir até
2030;
Produto

2.

Desenho

da

plataforma

de

acompanhamento

e
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monitoramento das metas;
Produto 3. Construção de uma página na Internet da Estratégia: Produzir,
Conservar e Incluir;
Produto 4. Definição das características e funcionamento de uma
Instituição com capital público e privado para captação de recursos
financeiros;
Produto 5. Estruturação do Sistema de Governança da Estratégia:
Produzir, Conservar e Incluir; e
Produto 6. Modelos de negócios para cadeias produtivas do Estado de
Mato Grosso.
Suelme Fernandes
(SEAF)

Pediu que houvesse um encaminhamento do Termo de Referência
apresentado pela Elaine Corsini do GAE.

Vinicius Saragiotto (GAE) O Secretário Vinícius confirmou que o termo de Referência será
encaminhado a todos os membros por e-mail.
Apresentação dos encaminhamentos do Eixo Produzir
Alexandre Possebon
(SEDEC)

Inicialmente o secretário Alexandre apresentou as metas do eixo produzir
relativas a: pecuária bovina, agricultura (soja, milho e algodão); floresta
plantada e floresta nativa.
Na sequência apresentou as ações que foram realizadas no período para
a estruturação do Eixo Produzir:
•

2 reuniões Eixo;

•

Engajamento de entidades foco da ação (metas) e agente
financeiro estadual (MT Fomento);

•

Maior envolvimento na estruturação do projeto e linhas de
governança (GT); e

•

Incluir políticas congêneres (Plano ABC).

Falou que existem várias instituições que tem relação com o eixo
produzir, mas que não fazem parte do Comitê PCI, e que isso é um
impeditivo para o planejamento das metas, e que ele precisa saber como
incorporar estas instituições no Comitê a sobre a ansiedade para
anexação por parte de todos de outras instituições no e trazer novas
demandas de cada setor.
André Baby (SEMA)

Apresentação dos encaminhamentos do Eixo Conservar
Foi apresentado a vinculação entre as metas da Estratégia PCI com o
Planejamento Estratégico da SEMA, demonstrando que as metas
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propostas para o Eixo Conservar contribuem perfeitamente com os
objetivos do referido planejamento.
Na sequência foi apresentada a planilha encaminhada pelo GT provisório
da secretaria executiva para detalhamento das metas dos eixos, com
informações sobre o eixo conservar.
O secretário André solicitou a coordenação da PCI que faça uma
avaliação das informações preenchidas por eles na planilha sobre o eixo
conservar.
Como na reunião do dia 05.05.16 foi sugerida a possibilidade da
secretaria executiva da PCI funcionar no Parque Mãe Bonifácia e havia
sido solicitado da SEMA um avaliação sobre esta possibilidade, foi
apresentado um relatório fotográfico do Casarão do Parque indicando
pequenos consertos que são necessários para sua utilização, foi
apresentada também uma planta baixa do imóvel para avaliação do
espaço físico disponível. O secretário André relatou que está faltando
apenas o levantamento dos custos dos consertos apresentados no
relatório fotográfico.
Suelme Fernandes (SEAF) Apresentação dos encaminhamentos do Eixo Incluir
O secretário Suelme falou que foi realizado um Workshop sobre inclusão
sócio produtiva da agricultura familiar e populações tradicionais no dia
09.06.16, resultado de uma parceria entre SEAF, SETAS, AAI, ICV e IPAM,
e que tinha por objetivo:
- Nivelar os atores das políticas públicas de inclusão quanto à meta
estabelecida pela estratégia PCI;
- Elaborar estratégias governamentais e não governamentais para o
alcance da meta de inclusão da PCI; e
- Mapear lacunas a serem preenchidas nessas estratégias.
O secretário Suelme apresentou um quadro demonstrando a
convergência entre o Programa Mato-grossense de Municípios
Sustentáveis – PMS com a Estratégia PCI, e que entende que o PMS deve
ser integrado a PCI.
Falou que no workshop realizado, os participantes foram divididos em 6
grupos com os seguintes temas: Assistência Técnica e Extensão Rural;
Mercados de Comercialização; Crédito;
Regularização Fundiária;
Envolvimento da Setas na PCI; e Inclusão das populações indígenas na
PCI. Os grupos tinham por objetivo levantar as seguintes informações:
Ações que vem sendo desenvolvidas; Abrangência da atuação (municipal,
regional ou em todo o estado); Data de início e fim da ação; Tipo do
público beneficiado e número de famílias atingidas; e Fontes de
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financiamentos e recursos disponíveis.
Também foi mencionado pelo secretário Suelme a realização de uma
reunião com a Dr. Christiane Ehringhaus Coordenadora do Programa REM
(REDDfor Early Movers) do Banco de Cooperação Alemã KfW, onde
estiveram presentes os presidentes da EMPAER e da CEASA e que pode
ser uma oportunidades e desafio para a Agricultura Familiar.
Mencionou também a participação da SEAF na discussão sobre a
modelagem do Programa Empregos Verdes com representantes das
agências da ONU no Brasil, onde estiveram envolvidas as seguintes
secretarias de estado: SETAS, SEAF, SEMA, SEJUDH, SECID, SEDEC, GDR e
AAI.
Rita Chiletto (AAI)

Falou que estava substituindo do secretário Valdiney Arruda e que iria
falar sobre os encaminhamentos do Programa PAGE. Após a
apresentação da Estratégia PCI na COP 21 em dezembro de 2015, a
proposta do PAGE foi reformulada para se adequar a estratégia. Em abril
a proposta de Mato Grosso foi aprovada, sendo que Mato Grosso é a
única proposta de governo subnacional as demais são de países. No dia 7
e 8 julho será realizada uma discussão em preparação de um evento em
agosto, possivelmente no período de 23 a 26 de agosto de 2016 para
planejamento do projeto. A área de abrangência do projeto são as
regiões de fronteira e do Araguaia, envolvendo ações de turismo,
agricultura familiar e extrativismo vegetal. O orçamento do projeto é de 1
milhão de dólares por ano.

Vinícius Saragiotto (GAE) Após a finalização das apresentações o secretário Vinícius acordou com
os membros os encaminhamentos a serem adotados quanto ao
regimento interno, eleição do secretário executivo, continuidade do GT
provisório da secretaria executiva, envio de documentos, inserção de
novos membros e data da próxima reunião da CEEPCI.
Encaminhamentos
Ação

Responsável

Regimento Interno – foi criado um grupo formado por um Alexandre
representante de cada bloco, sendo indicado para sua formação os Possebon
seguintes membros: Rodrigo Junqueira do ISA representando o (SEDEC)
bloco das ONGs, Alexandre Possebon da Sedec representando o
bloco do Governo, Juliana Lopes da Amaggi representando o bloco
privado e Augusto Zanata da FAMATO representando o bloco das
Entidades representativas. Este grupo tem por objetivo fazer uma
avaliação do texto do regimento interno e encaminhar para o GAE.

Data
12.07.16

Eleição do secretário executivo: antes da definição dos critérios de Vinícius
eleição, o GAE deverá fazer uma consulta à PGE sobre a Saragiotto
possibilidade da remuneração do secretário executivo por meio de (GAE)
projetos e a necessidade de eventuais correções no Decreto nº
468/2016. Ficou acordado também que na próxima reunião será
eleito o secretário executivo, sendo possível a indicação de
candidatos indicados pelos membros.
GAE, IPAM,
GT provisório da secretaria executiva – foi acordado que o GT IDH,
Agroícone e
deverá dar continuidade em seus trabalhos.
ICV
Envio de documentos – foi acordado que assim que o grupo do Elaine Corsini
regimento interno devolvesse o documento com suas (GAE)
contribuições, seriam enviados para os membros da CEEPCI os
seguintes documentos: regimento interno revisado, termo de
referência, apresentações feitas na reunião.
Inserção de novos membros da CEEPCI: após aprovação do Vinícius
regimento interno, os interessados em participar do CEEPCI Saragiotto
deverão solicitar sua participação seguindo as regras previstas no (GAE)
regimento para que sua inserção possa ser votada na reunião do dia
na próxima reunião do comitê.
Reunião PCI extraordinária: foi acordado que a próxima reunião da Vinícius
CEEPCI será realizada no dia 22.08.16 preferencialmente no período Saragiotto
da tarde para facilitar a participação dos membros que moram fora (GAE)
do estado.

O mais rápido
possível

Até a criação
da secretaria
executiva
Após
12.07.16

dia

Até
o
19.08.16

dia

22/08/2016

Encerramento
Encerrada a reunião e lavrada a presente ata, que segue via e-mail aos participantes para análise e
validação. Manoela Fróes, 05/07/2016.

