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ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO PÁTRIA AMADA
DO ESTADO DO TOCANTINS – CPA/TO.
Aos 03 (três) dias do mês de abril de 2.020, às 9h30, se deu por iniciada a 3° RO virtual
previamente marcada do Conselho Gestor do Fundo Pátria Amada – CPA. Estavam participando
da presente reunião os seguintes membros: Helle Seijane Martins dos Santos França
(Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social - SETAS), Fabrícia Neli Johann
Martins (Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes - SEDUC), Belmiro Gomes
Neto (Associação Tocantinense de Municípios – ATM), Sebastião Albuquerque Cordeiro
(Instituto Natureza do Tocantins – NATURATINS) e Grazziella Povoa Costa Garcia Vargas
(Secretaria Executiva da Governadoria). Célio Pinheiro (Secretário Executivo do CPA)
apresentou as pautas da reunião. I. Abertura da Reunião; II. Leitura do expediente e da ordem
do dia. III. Encaminhamento à Mesa, pedido por escrito de: a) inversão de pauta; b) retirada de
matérias; c) requerimento de urgência; d) propostas de moção e de recomendação; IV.
Discussão e deliberações das matérias da ordem do dia; V. Escolha dos órgãos para compor a
Câmara Técnica Permanente de Assuntos Jurídicos do Fundo; VI. Escolha dos órgãos para
compor a Câmara Técnica Permanente do Plano de Destinação de Recursos; VII. Informes da
Secretaria Executiva; VIII. Tribuna livre, com duração máxima total de 15 minutos; IX.
Encerramento. Célio Pinheiro (Secretário Executivo do CPA) fez a leitura dos artigos 19 e 28
do Regimento Interno CPA que trata de Câmara Técnica Permanente para os membros tomarem
conhecimento e fazer as indicações. Os órgãos que manifestaram interesse em participar da
Câmara Técnica Permanente de Assuntos Jurídicos foram o NATURATINS, a SEMARH e a
GOVERNADORIA. Os órgãos que manifestaram interesse em participar da Câmara Técnica
Permanente do Plano Anual de Destinação de Recursos do CPA foram o NATURATINS,
SEMARH, SEDUC, SETAS e a GOVERNADORIA. Dando sequência, Célio Pinheiro (Secretário
Executivo do CPA) informa que já tem duas doações para o Fundo, a Energisa doou o valor de
R$ 63.000,00 ao Fundo da Criança e do Adolescente que hoje está regido pela Secretaria de
Cidadania e Justiça e já está sendo feita a transferência desse valor para o Fundo Pátria Amada,
já temos a conta corrente aberta e as ações. O Plano de Aplicação que vai ser apresentado, vai
ser total do PAN durante os 3 anos, vai ser passado pra vocês as planilhas e os valores do valor
total do projeto, que são 69 milhões, sendo 11 milhões para o ano de 2020, então nós iremos
aprovar dois planos de Aplicação, por que o Fundo não tem um aporte financeiro físico, ele vai
depender das naturezas orçamentárias do Estado e das doações. Albuquerque Cordeiro
(NATURATINS) pergunta se tem mais alguma doação além desta da ENERGISA. Célio Pinheiro
(Secretário Executivo do CPA) informa que tem 5 confirmações, da CLARO, do Banco do Brasil,
da ENERGISA Sócio Ambiental, e todos esses contatos estavam com bom andamento até a
pandemia do COVID-19. O convênio com o Banco do Brasil já estava bem adiantada no valor de
455.000,00 já tinha feito toda a formalização no sistema deles, mas agora tudo parou. A nossa
maior renda do Pátria Amada iria vir do Fundo da Erradicação da Pobreza é algo que até o
Albuquerque (NATURATINS) e o Renato (SEMARH) já tinham firmado isso junto com o
secretário Sandro (SEFAZ), mas agora todo o dinheiro dos Fundos estão sendo transferidos para
os áreas emergenciais da Saúde então para o Plano de Aplicação de 2020 eu vou apresentar
apenas o que temos em conta corrente, não vamos trabalhar nas expectativas que temos a
receber, vamos trabalhar com plano real que é o que vamos gastar, temos que ter esse financeiro
durante os 3 anos e à medida que forem entrando em conta corrente iremos fazer novas reuniões
para ver onde será aplicado esse recurso dentro do plano de trabalho global. Tenho uma lista de
contatos das empresas e faço contato semanalmente e nas últimas duas semanas, 90% dessa
minha lista pediu para esperar a pandemia passar para retornarmos as negociações, pois a
maioria dos funcionários estão trabalhando em home Office e eles estão resolvendo apenas
ações emergenciais. Informo também que ontem no Diário Oficial o Governador regulamentou
as doações de bens e serviços, pois o Fundo Pátria Amada foi criado justamente para receber
doações financeiras e doações de bens e serviços, e não havia ainda uma regulamentação de
como o Fundo iria receber essas doações de bens e serviços, então vamos basear todas as
doações nesse Decreto essa vai ser a base legal para a Câmara Técnica Permanente de
Assuntos Jurídicos fazer as análises. Grazziella Povoa (Secretaria Executiva da Governadoria)
seria interessante rever esse Plano de Ação tendo em vista esse novo cenário mundial, mesmo
com as ações pré-estabelecidas. Fabrícia Neli (SEDUC) complementado o que a Grazziella
falou, pra nós da área da Educação a situação é mais grave, pois impactou diretamente no ano
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letivo, estamos sem calendário escolar, sem previsão de data de retorno e sem definições quanto
aos instrumentos de reposição e reagendamentos que teremos e como o PAM é em tese aos
alunos do Ensino Fundamental não só da nossa rede, mas os Municípios também estão na
mesma situação do Estado, então não temos muitas informações agora porque dependemos de
como o MEC vai conduzir, como os Conselhos que regulamentam a legislação vão conduzir para
que a gente saiba também como agir em frente a retomada das aulas. O PAM usa os espaços
escolares, mesmo quando ele for em outros espaços, vão ser sempre alunos nossos e de outras
redes e as famílias também estão inseguras de participar de qualquer coisa, nós sabemos que
na retomada vai ter muito trabalho emocional, a volta dos espaços de convivência confiar que
estou perto de outro e os nossos alunos terão que passar também então eu penso que a
readequação do PAM e até recomeço de algumas atividades que tínhamos pensado em começar
de um jeito e agora começar de outro em função do cenário que se apresentará. Albuquerque
Cordeiro (NATURATINS) eu sei que ainda vai um encaminhamento para a Câmara Técnica,
mas até mesmo o que a Dra. Grazziella colocou aí da situação atual e do cenário das ações,
estive em conversa com a secretária Adriana (SEDUC) e também em conversa que eu tive como
o Renato Jayme (SEMARH), aproveitando esse momento, o NATURATINS já disponibilizou todo
o material, a madeira para fazer os viveiros, eu gostaria de deixar esse encaminhamento que a
Câmara Técnica já avaliasse até mesmo a questão desse recurso para que a agente dê
encaminhamento para as devidas escolas onde irão iniciar o projeto, o NATURATINS já separou
todo madeiramento e os demais materiais é um complemento, então vamos colocar nas nossas
ações para assim que retornarem esses viveiros já estejam encaminhados. Helle Seijane
(SETAS) menciona ser importante ter um plano de ação para o recurso já em conta e um plano
estratégico para as expectativas futuras. Fabrícia Neli (SEDUC) informa também que quando
retornar tem que ver como ficará o quadro administrativo quanto a segurança do material e das
instalações feitas, pois temos um servidor nas escolas em sistema de revezamento e ter cuidado
para garantir a segurança, porque muitas escolas não têm cerca elétrica e segurança plena,
então podemos ir olhando isso com cuidado. Célio Pinheiro (Secretário Executivo do CPA)
respondendo a solicitação do Albuquerque, informa que precisa de duas coisas, também com
relação a reformulação da Grazziella, acho que o PAM é elástico pela quantidade de alunos e
cidades que atende, então na expectativa inicial nós atendemos 5.500 alunos durante 10 meses
em 40 municípios para o ano de 2020. O que eu pretendo apresentar é que a gente diminua o
tamanho do PAM para 2020, as atividades vão continuar as mesmas, vamos diminuir apenas as
metas, diminuir para no máximo 10 municípios, adequando ao calendário escolar, mas que a
gente diminua para atender 2.000 crianças, reduzir o calendário do PAM para setembro ou
agosto e até dezembro e a gente começar a pensar nesse Plano de Aplicação de 5 meses, nesse
plano a Fabrícia já pode passar pra gente quais são as 10 escolas dentro do leque dos 139
municípios, as escolas mais seguras, as escolas que já podemos começar a construção do
viveiro e aí unificamos as duas ideias por que independentemente de retornar as aulas podemos
dar andamento e deixá-los prontos, é uma proposta, vamos ver essa viabilidade. Atualmente
temos a disposição 700.000,00 do orçamentário financeiro da SEMARH e os 63.000,00,
lembrando de uma coisa muito importante que eu preciso que vocês deliberem, nós precisamos
dos editais dos alunos e dos professores publicados e o processo de bolsa autuado antes que a
gente comece qualquer ação do PAM, então antes de anunciar as datas desse retorno,
precisamos desses 3 processos autuados, penso que é mais importante a gente autuar esses
processos antes de autuar os dos viveiros porque nas ações emergenciais eu prefiro que a gente
comece as aulas em agosto com as aulas mesmo fixas e a gente pode deixar o viveiro para o
próximo ano, esses 3 processos são muito burocráticos e eu preciso amarrar a dotação
orçamentária. Albuquerque Cordeiro (NATURATINS) quando eu penso na construção dos
viveiros e até mesmo pelo madeiramento que é doado do NATURATINS pelas apreensões, é
pela minha observação a um grande desperdício de madeira, o tempo vai passando e a utilização
dessa madeira vai se perdendo, então a minha preocupação quando eu coloco a utilização
imediata desse madeiramento é justamente por isso. Fabrícia Neli (SEDUC) comenta que o
processo do edital de aluno já foi tramitado ao jurídico e ele segue um cronograma, então não
podemos prometer com algo em agosto se até em junho não tiver o retorno das aulas, talvez
teremos que deixar agosto de sobre aviso pensando no melhor cenário e assim que as aulas
voltem e pro edital 10 dias de divulgação que são obrigatório, 10 dias de inscrição, da comissão
tem que publicar então assim, só o edital de seleção de chamamento público do aluno não

3ª RO/CPA/03/04/2020
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

precisa de processo seletivo, a ideia é fazer chamamento público apenas por critério e dando a
maior transparência, mas a gente precisa esperar um pouco, senão a gente coloca uma data no
cronograma e perde essa data em função da pandemia então eu acredito que no próximo 20 de
abril eu já posso mudar a posição de um processo do andamento do edital. Célio Pinheiro
(Secretário Executivo do CPA) questiona que, se consegue independentemente de cronograma,
achar um número certo de escolas que irão acontecer o PAM onde eu possa começar um
processo de construção do viveiro para aproveitar o madeiramento que pode se perder do
NATURATINS. Fabrícia Neli (SEDUC) verificará as escolas, pois algumas tem uma estrutura
melhor de construção e também lembrando que em função da localização do viveiro eu localizo
o polo e os alunos. Célio Pinheiro (Secretário Executivo do CPA) se informará de como fazer
esse bloqueio orçamentário na Fazenda para a utilização. Albuquerque Cordeiro
(NATURATINS) independente do que foi mencionado pela Secretaria da Educação o
NATURATINS não tem dificuldade nenhuma de fazer a entrega, pois o pátio onde fica essa
madeira não tem cobertura, não tem proteção, se a Educação tiver um local adequado para
abrigar a madeira, pois o nosso Termo de Doação com a SEMARH já está pronto. Célio Pinheiro
(Secretário Executivo do CPA) informa que fará os dois projetos das duas propostas lembrando
que, a primeira votação da Câmara Técnica Permanente de Assuntos Jurídicos e de Aplicação
Financeira será a construção dos 10 viveiros agora nessa primeira parte utilizando o valor que já
está em conta corrente, depois a aprovação do valor das bolsas e dos pagamentos dos
instrutores, sem esses orçamentos bloqueados nós não conseguiremos fazer nada, mas eu
ainda acho que podemos sim, a Fabrícia pode fazer um cronograma a partir de agosto, para
quando a pandemia acabar a gente já fez pulou a fase da burocracia, vocês sabem que uma
fase de autuação de processo especialmente de licitação demora até 30 dias, então a gente
adiantar esse processo durante a pandemia. Helle Seijane (SETAS) entendo a preocupação do
NATURATINS e penso que se começarmos com as pequenas ações teremos resultados.
Belmiro Gomes (ATM) pergunta como será com relação à distribuição dos 10 municípios. Célio
Pinheiro (Secretário Executivo do CPA) informa que fará uma reunião à parte com a Fabrícia,
mas que provavelmente será de acordo com a estrutura física da escola. Fabrícia Neli (SEDUC)
acredita que consegue manter alguns critérios do programa, ter área de preservação, pelo perfil
da população e também pelas melhores estruturas em termo de espaço físico de escola a gente
vai tentar só adaptar o critério porque a gente sabe que muitos municípios hoje que são longe e
tem problema de logística o que prejudicaria por conta do tempo, mas a gente vai continuar
respeitando os critérios do programa. Agradecendo a participação de todos, Célio Pinheiro
(Secretário Executivo do CPA) encerrou a presente reunião. Assinam a Ata os membros
presentes na sua aprovação realizada na 4ª RO do Conselho Gestor do Fundo Pátria Amada do
Estado Do Tocantins – CPA em plataforma virtual no dia 25 de junho de 2020, conforme lista de
votação do CHAT registrada na página 3 de 7, anexadas a esta.

Renato Jayme da Silva
Presidente

Célio Pinheiro de Oliveira Júnior
Secretário Executivo
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Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 07:58
bom dia
Deu sim
meu not é muito velho e não funciona o microfone

Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 07:59
kkkk
é bom que temos trabalho
muita coisa
rs
imagino

Você 08:01
Célio está ouvindo?

Célio Oliveira Junior 08:02
Estou ouvindo
Não tem nada aqui
Estou ouvindo sim

Janaina Lugato 08:03
Senhores Conselheiros e Convidados, você está participando da 4ª RO do Conselho Gestor do Fundo Pátria
Amada - CPA. Bem-vindos à segunda reunião ordinária virtual, gentileza informar seu nome completo, o órgão
que representa e sendo conselheiro se é titular ou suplente ou se é convidado, pois esse documento será
considerado a lista de presença desta reunião.

Célio Oliveira Junior 08:03
Vcs me escutam?

Janaina Lugato 08:09
Senhores Conselheiros e Convidados, você está participando da 4ª RO do Conselho Gestor do Fundo Pátria
Amada - CPA. Bem-vindos à segunda reunião ordinária virtual, gentileza informar seu nome completo, o órgão
que representa e sendo conselheiro se é titular ou suplente ou se é convidado, pois esse documento será
considerado a lista de presença desta reunião.

Janaina Lugato 08:16
Senhores Conselheiros e Convidados, você está participando da 4ª RO do Conselho Gestor do Fundo Pátria
Amada - CPA. Bem-vindos à segunda reunião ordinária virtual, gentileza informar seu nome completo, o órgão
que representa e sendo conselheiro se é titular ou suplente ou se é convidado, pois esse documento será
considerado a lista de presença desta reunião.

Janaina Lugato 08:19

Senhores Conselheiros e Convidados, você está participando da 4ª RO do Conselho Gestor do Fundo Pátria
Amada - CPA. Bem-vindos à segunda reunião ordinária virtual, gentileza informar seu nome completo, o órgão
que representa e sendo conselheiro se é titular ou suplente ou se é convidado, pois esse documento será
considerado a lista de presença desta reunião.

Ricardo Flores Haidar 08:21
Podr

Fabricia Martins 08:21
fabricia SEDUc- Ok Votação

Ricardo Flores Haidar 08:21
Pode

Grazziella Povoa 08:21
pode
Grazziella - Secretaria Executiva da Governadoria

Rafael Roques Felipe 08:22
Rafael Felipe - Naturatins

Célio Oliveira Junior 08:22
Celio Júnior - Semarh

Fabricia Martins 08:22
Fabricia Neli Johann Martins- SEDUC
Suplente

Rafael Roques Felipe 08:22
Rafael Felipe - Naturatins - Titular

Ricardo Flores Haidar 08:22
Ricardo Flores Haidar Suplente Ruraltins

Grazziella Povoa 08:22
Grazziella Póvoa Costa G. Vargas - Secretaria Executiva da Governadoria - Suplente

Célio Oliveira Junior 08:23
Celio pinheiro de oliveira junior - sec. Executivo do Fundo. Semarh

Janaina Lugato 08:23
Seu voto na aprovação do ponto de pauta da 4ª RO do CPA, inciso II. Aprovação da Ata da 2ª RO do CPA (SGD:
2020/39009/891); realizada em 18/02/2020 também será considerado sua assinatura do documento:
Proposta 1 – Favorável
Proposta 2 – Contrário
Proposta 3 - Abstém

Rafael Roques Felipe 08:23
1

Fabricia Martins 08:24
Seduc- Fabricia 1

Grazziella Povoa 08:24
1

Ricardo Flores Haidar 08:24
3

Célio Oliveira Junior 08:24
1

Janaina Lugato 08:24
Proposta 1 – 4 Votos
Proposta 2 – 0 Votos
Proposta 3 – 1 Votos
Seu voto na aprovação do ponto de pauta da 4ª RO do CPA, inciso III. Aprovação da Ata da 3ª RO do CPA
(SGD: 2020/39009/1751); realizada em 03/04/2020 também será considerado sua assinatura do documento:
Proposta 1 – Favorável
Proposta 2 – Contrário
Proposta 3 - Abstém

Fabricia Martins 08:25
Seduc- Fabricia 1

Grazziella Povoa 08:25
1

Célio Oliveira Junior 08:25
1

Rafael Roques Felipe 08:25
Rafael Felipe - 1

Ricardo Flores Haidar 08:26
3

Janaina Lugato 08:26
Proposta 1 – 4 Votos
Proposta 2 – 0 Votos
Proposta 3 – 1 Votos

Você 08:27
Thiago está nos ouvindo?

Adm. Thiago Dourado 08:27
Estou ouvindo
Bom Dia

Grazziella Povoa 08:33
Não

Rafael Roques Felipe 08:33
Nao

Fabricia Martins 08:33
Fabricia Seduc- Nao

Ricardo Flores Haidar 08:33
Não

Indiara Gomes 08:34
Bom dia a todos!

Fabricia Martins 08:34
Sim

Rafael Roques Felipe 08:34
Sim

Grazziella Povoa 08:34
sim

Indiara Gomes 08:34
Desculpa o atraso

Janaina Lugato 08:34
Seu voto na aprovação do ponto de pauta da 4ª RO do CPA, inciso VII. Aprovação do Plano Anual de
Destinação dos Recursos Fundo Estadual Pátria Amada Mirim para o exercício financeiro de 2020; também será
considerado sua assinatura do documento:
Proposta 1 – Favorável
Proposta 2 – Contrário
Proposta 3 - Abstém

Janaina Lugato 08:35

Seu voto na aprovação do ponto de pauta da 4ª RO do CPA, inciso VII. Aprovação do Plano Anual de
Destinação dos Recursos Fundo Estadual Pátria Amada Mirim para o exercício financeiro de 2020:
Proposta 1 – Favorável
Proposta 2 – Contrário
Proposta 3 - Abstém

Rafael Roques Felipe 08:36
1

Fabricia Martins 08:36
Fabricia Seduc-3

Grazziella Povoa 08:36
1

Indiara Gomes 08:36
Belmiro Gomes Neto - ATM

Célio Oliveira Junior 08:36
1

Adm. Thiago Dourado 08:37
1

Ricardo Flores Haidar 08:37
1

Indiara Gomes 08:37
Eu posso votar
Belmiro Gomes Neto
1

Janaina Lugato 08:38
Proposta 1 – 4 Votos
Proposta 2 – 0 Votos
Proposta 3 – 1 Votos

Fabricia Martins 08:39
Fabricia Seduc- Naõ

Rafael Roques Felipe 08:39
Por mim ok

Grazziella Povoa 08:39
não

Fabricia Martins 08:39
Obrigada.. Bom trabalho atodos

GERENCIA PLANEJAMENTO E CONVENIOS 08:39
Bom dia a todos desculpe o atraso

Rafael Roques Felipe 08:40
Obrigado a todos e um bom dia

GERENCIA PLANEJAMENTO E CONVENIOS 08:40
Helle Seijane da SETAS

Grazziella Povoa 08:40
Obrigada, bom trabalho a todos!

Indiara Gomes 08:41
Não consigo falar por audio
Bom dia a todos!
oi

Indiara Gomes 08:42
Estou fazendo umas reforma em casa, ai tive este imprevisto com minha internet

Você 08:43
Gabinete Setas a reunião foi finalizada. Os pontos de pauta foram aprovados.

Indiara Gomes 08:43
Abraço e ate a próxima.

Você 08:43
Agradeço sua participação, pode se identificar no Chat p não contamos como falta?

Adm. Thiago Dourado 08:45
Ótimo
Bom dia a todos

Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 08:47
jamila vc tirou print da tela ?

Você 08:48
Não
Desculpe

Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 08:49

ok
até mais e bom dia

Gabinete setas 08:54
Titular Jose Messias Alves de Araujo

Você 08:55
Obrigado!!

Gabinete setas 08:55
Secretario de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social

