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Relatório 11ª Reunião Plenária da Comissão Nacional
de Agroecologia e Produção Orgânica - CNAPO
Dias 08 e 09 de Julho de 2015

08.07.2015 - Manhã
Período
9h – 9h45

Atividade
• Abertura – Secretaria-Geral da Presidência da República
• Apreciação do Relatório da 10ª Reunião CNAPO

9h45 – 10h

• Apreciação da Pauta
• PPA 2016-2019 e Planapo: Perspectivas
• O processo do PPA e a incorporação de propostas – SG-PR (30’)
10h – 11h30
• Síntese das contribuições dos Ministérios ao PPA 2016-2019 – CIAPO (40’
• Síntese dos Seminários da Articulação Nacional de Agroecologia – ANA (20’)
• Informes:
11h30 – 12h10
• Programa Ecoforte e proposta Pronara – CIAPO (20’)
• Plano Safra da Agricultura Familiar – MDA (20’)
Debate
12h10 – 12h50
• Sugestões e resultados esperados para o trabalho das ST sobre PPA 2016-2019 e
12h50 – 13h
Planapo
13h – 14h
Almoço

Dia 09.07.2015 – Tarde
Período
14h – 15h45

Atividade
• Relatos das Subcomissões Temáticas

15h45 – 16h

• Participação da CNAPO na 2ª Edição do Fórum Dialoga Brasil - PPA 2016 e 2019 (27 a
29/07/2015) e articulação interconselhos (Consea, Condraf e CNAPO)

16h – 17h

• Debate e encaminhamentos

Mesa de Abertura:
A Mesa de Abertura foi composta pelo De... Ruano, Frasncisca, Guyedes, Rosseto, deputao e rogrio. e
contou com a participação dep e ministro...
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O Deputado Federal Leonardo Monteiro (PT-MG) divulgou e convidou a plenária da CNAPO a participar do
Relançamento da Frente Parlamentar pelo Desenvolvimento da Agroecologia e Produção Orgânica, a ser
realizado no dia 14 de Julho de 2015, em auditório da Câmara dos Deputados. O Deputado contextualizou
a Frente, que foi criada na legislatura passada (2011-2014) pela Deputada Luci Choinaki (PT-SC).... Colocou
seu mandato à disposição dos membros e entidades da CNAPO, reforçando a necessidade de parceria para
elaborar o plano de trabalho da Frente, que deve realizar um seminário no legislativo nesse próximo
semestre de 2015, data e programação a definir.
Participação Ministro Colocou à plenária da CNAPO que reavaliou seu posicionamento exposto durante sua
participação na última plenária, a 10ª Ordinária da CNAPO, da estrutura da secretaria executiva da CNAPO
permanecer na SG-PR, reforçando ainda que há animação quanto à manutenção desse arranjo
institucional. Apresentou o Rogério, agradeceu ao Selvino, explicou sobre a nova organização da SNAS,
dicvida em suas secretarias, ...
- Agroeco no PPA
- Conferência do Consea
- ODS/COP
- Reafirma o compromisso da SG-PR com essa agenda.

• Apreciação do Relatório da 10ª Reunião CNAPO e da Pauta:
Aprovado o relatório da 10ª Reunião Plenária da CNAPO, sem ressalvas, e aprovada a pauta da 11ª reunião
Plenária.

• PPA 2016-2019 e Planapo: Perspectivas
- O processo do PPA e incorporação de propostas (Renato Simões/SG-PR)
Apresentação do Renato Simões, Secretário Nacional de Participação Social da SG-PR, sobre o processo de
participação social na construção do PPA 2016-2019, sistematizando o esforço feito para a realização do
Fórum Nacional, dos 6 Fóruns Regionais e dos 3 fóruns Temáticos Dialoga Brasil no PPA.
Anunciou o lançamento da plataforma digital do Fórum Dialoga Brasil a ser realizado no dia 16.07, já
convidando até 6 representantes da CNAPO a participar do evento, que contará com a presença da
Presidenta Dilma. Destacou que construir o PPA é também construir um projeto de nação, em que o povo
brasileiro deve se apropriar e preservar esse mecanismo direto de participação que é fruto de sua luta e
mobilização social. Colocou também que a colaboração dos conselhos é fundamental para que essas
instâncias sejam mais participativas e representativas e que podem também colaborar para as
metodologias das conferências se aprimorarem.
Para a 2ª etapa do Fórum Dialoga Brasil, considera importante avaliar se as propostas oriundas da
sociedade foram absorvidas na devolutiva, e pensar sobre o monitoramento e incidência nesse processo.

- Síntese das Contribuições dos Ministérios ao PPA 2016-2019 (Onaur Ruano/MDA)
Onaur Ruano, Secretário de Agricultura Familiar do MDA, explicou como o documento da CIAPO foi
construído, reunindo parte das contribuições dos órgãos de governo nas oficinas temáticas do MPOG...

- Síntese dos Seminários da Articulação Nacional de Agroecologia (Denis Monteiro/ANA)
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Denis fez uma reflexão para que o espaço da CNAPO seja fortalecido e uma ação nesse sentido é a
realização do seminário nacional em Setembro/2015. Explicou o processo realizado pela ANA para a
avaliação do Planapo e colaboração ao 2º Planapo, realizando seu Seminário Nacional em fevereiro, com a
meta de discutir os objetivos e metas que foram apresentadas na 10ª reunião plenária da CNAPO. Na
seqüência, durante a realização dos seminários regionais, foram detalhadas as iniciativas. Acredita que até
o fim deste mês conseguem sistematizar todas as contribuições mas já destacou algumas proposições
importantes, como a ampliação de algumas metas e criação de novo eixo chamado “Terra e Territórios”.

Programa Ecoforte
Fernanda Machiavelli/MDA expôs que este ano é difícil para todas as áreas do governo federal por conta
das recomendações de ajuste. Deu um panorama da execução dos recursos previstos pelo Programa
Ecoforte, que do total de R$175 milhões previsto no ACT incorporado no Planapo, R$ 88 milhões são de
responsabilidade do BNDES e da FBB e os outros R$87 milhões são de responsabilidade dos
parceiros/ministérios.
Desse total, R$46 milhões já foram destinados aos editais BNDES-Conab, Redes e Extrativismo.
Lembrou que nesta semana foi publicada a nova portaria do Comitê Gestor do Ecoforte, atualizando seus
membros, e informou que o acordo BNDES-FBB se encerrou mas a FBB já apresentou nova proposta, de
R$40 milhões, sendo R$ 20 milhões de cada entidade, com a expectativa de lançar novo edital.
Rogério complementou que na última reunião do Comitê Gestor foi acordado sistematizar as experiências
em curso e dar publicidade.

Plano Safra
PRONARA
Balanço Planapo – Iniciativas em Alerta
Relatos das STs
ST Sociobiodiversidade - Paulo
 da CNAPO ficou responsável pelo encaminhamento do documento.
ST Conhecimento
Alexandre Bezerra Pires – ASA
 Foi discutida ainda a questão da necessidade de estruturação do MDA para assegurara que o
Planapo e, em especial, as Chamadas Públicas de ATER e a PNATER consigam alcançar a sua
eficiência. As instituições têm sofrido dificuldades em relação à capacidade do ministério de
assegurar pessoal para a gestão e operacionalização desses projetos.
ST Produção, Crédito, Fomento e Agroindustrialização
ST Mulheres - Grisel – MMA
 para o documento.
ST Insumos - Rogério Dias – Mapa
 biológica, etc.
ST Sementes - Cláudio – Incra PR

Informe Consea
Calendário de Reuniões
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Outro Informes
Considerações Finais dos Membros da CNAPO
Ecoforte:
- Dar conhecimento da nova portaria do Comitê Gestor Ecoforte
- Acompanhar: Renovação do acordo BNDES-FBB com expectativa de lançar novo edital
- reunião comitê gestor: sistematizar as experiências em curso para dar publicidade.
- FBB e BNDES terem participação na CNAPO
Pronara:
- Acertar as conversas bilaterais
- Definir instrumento: se entra no próximo Planapo, se seleciona as temáticas mais difíceis para apresentar à
presidenta, etc;
- Avaliar oportunidade do lançamento junto à sociedade: jornada de agroecologia, marcha das margaridas, etc;
- Divulgar consulta pública n 56 de reavaliação de agrotóxicos;
- Chamadas publicas do MDA devem orientar para o não uso de agrotóxicos;
- Re-convocar o GT Agrotóxicos da CNAPO para acompanhar o processo até setembro.
Outros:
Denúncia Gervásio Paulus – como encaminhar

Tarde:
Cochichos do governo:
- Auto análise e esforço dos órgãos quanto às iniciativas coletivas, realizar conversas bi ou multilaterais
- Fazermos cronograma de encontros
- Utilizar os materiais que já dispomos: Documento de propostas da ANA e documento da CIAPO quanto ao PPA.
- Termos uma proposta até o fim de Agosto/início de Setembro, para já apresentar à sociedade, a fim de avançarmos
no seminário.
- Criarmos um G8 (portariado?) para se debruçar sobre o Planapo 2
- Firmar compromisso dos órgãos do governo e das novas entidades passíveis de compor/apoiar a CNAPO (Ministério
da Fazenda, FBB, BNDES)
- É fundamental a agenda com os ministros para pactuação do 2º Planapo e Pronara
Seminário:
- Data: de 14 a 18 de Setembro
- Propostas de lugares: IFB, Embrapa.

Subcomissões temáticas:
ST Insumos: ST Conhecimento:
- MC/CNAPO convide Capes e CNPq como membros colaboradores da CNAPO na ST Conhecimento
- Agendar audiência com ministro Patrus/MDA para discutir ATER
ST Sociobio:
- Encaminhar Carta do I Encontro Tocantinense de Agroecologia (realizado de 25 a 28 de junho). Paulão ficou de
enviar a carta em digital.
- Ver slides encaminhamentos
- Encaminhar minuta do programa a todos da CNAPO
- Solicitação de realizar a reunião da ST Sociobio em dia anterior às demais STs para que possam participar das
discussões das demais STs.
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- Minuta Madeira: Gabriel e Paulão encaminharão proposta (minuta de IN, portaria, decreto) para CNAPO
encaminhar ao MMA/SFB.
ST Sementes:
- Necessidade de conhecer o que a Embrapa está propondo ao PPA, que não constava no doc. CIAPO, sobretudo, às
ações referentes às sementes.
STPOrg:
- Ocupar as 3 cadeiras da CTAO que estão vagas
ST Produção:
- Divulgação da oficina do MDA sobre créditonos dias 4 e 5 de agosto. Convidar o Condraf/ subcomitê crédito
- Ainda é controversa a questão da portaria de definição de agricultor agroecológico.
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