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  Apresentação 

Trata-se de Relatório da Consulta Pública de divulgação e socialização para 
preparação do Projeto de Investimento em saúde e Proteção Social para Recuperação 
em Desenvolvimento Humano Pós COVID-19 (PDH), operação de crédito com 
financiamento do Banco Mundial (BIRD), realizada pela Secretaria de Planejamento do 
Estado do Piauí (SEPLAN-PI), no âmbito da Superintendência de Orçamento e 
Cooperação Técnico-Financeira (SUTEF). 

Inicialmente, apresentam-se informações gerais acerca do processo de 
realização do referido evento, destacadas as etapas preparatórias executadas em 
cumprimento ao Plano de Envolvimento das Partes Interessadas, desenvolvido pela 
Equipe de Gestão Socioambiental da SEPLAN (Unidade Coordenadora do Projeto) com 
apoio das Unidades Implementadoras do Projeto (SASC/SESAPI)  e revisado pela Equipe 
Técnica do Banco Mundial, e que levou ao planejamento da ação governamental. 

Em seguida, aborda-se a implementação da consulta pública de divulgação 
socialização do projeto objeto deste documento. 

Nas considerações finais, analisa-se esse processo de divulgação do PDH em 
curso no Estado. 
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1. Introdução 

 O Projeto de Investimento em Saúde e Proteção Social para Recuperação do 
Desenvolvimento Humano Pós COVID-19, de responsabilidade do governo do Estado do 
Piauí, foi classificado como de risco moderado de acordo com o Marco de Gestão 
Socioambiental (MGAS) do Banco Mundial. Essa classificação pressupõe que os impactos 
socioambientais negativos potencialmente gerados pelo projeto serão localizados e de 
curto prazo e que existem medidas compensatórias conhecidas e disponíveis para 
aplicação nas atividades do projeto. 

Nessas circunstâncias, torna-se necessário a realização de consultas com as 
partes impactadas pelo menos uma vez, preferencialmente antes da avaliação do 
projeto. 

Durante a elaboração do projeto se impõe a obrigatoriedade de o executor 
divulgar, em consultas públicas adequadas ao público-alvo do projeto, as obras e 
intervenções que ocorrerão ao longo da implantação, bem como os estudos 
socioambientais elaborados. Na fase de preparação do PDH, a consulta foi estruturada a 
partir das informações existentes para as intervenções de sua amostra representativa a 
ser implantada ao longo da execução do projeto. 

As consultas orientadas pelo BIRD devem acontecer de forma a fornecer às 
partes interessadas oportunidades para expressar as suas opiniões sobre os riscos, 
impactos e medidas de mitigação e que lhe permita considerá-las e respondê-las. A 
consulta será realizada de maneira contínua, na medida em que a natureza dos 
problemas, impactos e oportunidades evoluam. O PDH é um projeto de intervenções 
múltiplas, em que partes delas serão detalhadas durante a execução do projeto, bem 
como nas etapas subsequentes à consulta pública realizada durante a preparação. 

As diretrizes de atuação do Executor e coexecutores estão contidas no Plano de 
Engajamento das Partes Interessadas, conforme estabelecido na NAS 10, e que será 
integrado ao Marco de Gestão Ambiental e Social (MGAS). Esses procedimentos de 
engajamento incluem o Mecanismo de Resolução de Queixas (MRQ), que no caso do PDH 
será utilizado os canais já existentes da Ouvidoria Geral do Estado do Piauí (OGE) e das 
respectivas setoriais. 

 Dito isto, a consulta pública deu-se sob a forma de webinar para facilitar a 
participação dos representantes dos municípios. Ao mesmo tempo, esta modalidade 
responde à necessidade de realização de consultas públicas e ao relacionamento 
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contínuo com as partes interessadas para projetos em fase de preparação como de 
implementação apoiadas pelo banco, a exemplo do PDH. 

Desse modo, no dia 28 de outubro de 2022 foi realizado o webinar no âmbito do 
PDH, que promoveu ampla divulgação e socialização do referido projeto de forma 
remota, com representantes da sociedade, gestores e representantes dos Territórios de 
Desenvolvimento do Estado. 

As ações implementadas pelo Governo do Estado do Piauí, com vistas à 
divulgação do projeto supracitado, foram coordenadas pela Secretaria de Estado do 
Planejamento (SEPLAN), Secretaria de Saúde do Estado do Piauí (SESAPI), Secretaria de 
Assistência e Cidadania (SASC), com observância das diretrizes traçadas pelo BIRD. 

 

2. Consulta de divulgação e socialização para 
preparação do projeto - PDH: Considerações 
gerais 

 

 A Consulta Pública é um mecanismo de publicidade e transparência utilizado pela 
administração pública para obter informações, opiniões e críticas da sociedade a 
respeito de assunto específico. Objetiva ampliar a discussão e embasar decisões na 
formulação e definição de políticas públicas e/ou ações governamentais. 

2.1 Diretrizes   

 No que concerne a Consulta de divulgação e socialização do Projeto de 
Investimento em Saúde e Assistência Social para Recuperação do Desenvolvimento 
Humano Pós COVID-19 (PDH), o início do Projeto junto às partes interessadas promoveu 
um diálogo construtivo com as Unidades Implementadoras, bem como garantiu a 
divulgação de informações acerca das obras e intervenções propostas, os estudos 
socioambientais preparados e permitiu à população piauiense acesso ao Marco de 
Gestão Ambiental e Social do projeto (MGAS), Plano de Compromisso Ambiental e Social 
(PCAS) e o Plano de Envolvimento das Partes Interessadas (PEPI), documentos 
preparados em versão preliminar e que estão disponíveis na íntegra,  para consulta, no 
site oficial da SEPLAN – www.seplan.pi.gov.br. 

Nesse contexto, se insere a proposta de levar ao conhecimento público o PDH, 
que tem ações que contribuem para melhoria do Sistema de Vigilância em Saúde e dos 
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Sistemas de Proteção Social e Fomento à economia através da reestruturação, gestão e 
implementação de medidas que buscam o aprimoramento da efetividade do trabalho já 
realizado.  

Convém salientar que para realização do webinar buscou-se atender às 
formalidades da Norma Ambiental e Social 10 (NAS 10) do Quadro Ambiental e Social 
do Banco Mundial, que expressam as seguintes diretrizes: (a) finalidade, natureza e 
dimensão o projeto; (b)  duração das atividades do projeto; (c) possíveis riscos e 
impactos dos projeto sobre as comunidades locais e as propostas para mitigá-los, 
destacando os possíveis riscos e impactos que possam afetar desproporcionalmente 
grupos vulneráveis e desfavorecidos, bem como descrever as medidas diferenciadas 
adotadas para evitá-los e minimizá-los; (d) o processo de envolvimentos de partes 
interessadas proposto, que destaca as possíveis formas de participação das partes 
interessadas; (e) a data e o local das reuniões de consulta pública propostas e o processo 
pelo qual as reuniões serão notificadas, resumidas e divulgadas; (f) o processo e os 
meios para que as queixas possam ser apresentadas e abordadas. 

A realização do webinar seguiu as seguintes diretrizes:  

1 - A convocação das partes interessadas para a realização do webinar deverá ser 
realizadas 7 dias antes, através dos diversos canais de comunicação adotados pelo 
projeto, como sites e e-mails institucionais, o sistema eletrônico de informação do Estado 
- SEI, convites presenciais realizados pelos agentes territoriais, além de outros 
instrumentos formais como ofícios; 

2 - O webinar será híbrido. Nos casos em que houver participação presencial, serão 
respeitadas as regras sanitárias contra a COVID 19, conforme Decreto Estadual nº 21.495, 
de 24 de agosto de 2022; 

3 - Nos convites serão informados a data, o horário, o local e o link de acesso e a 
pauta da realização do webinar; 

4 - As contribuições e comentários das partes interessadas serão recebidas e 
analisadas antes, durante e depois do webinar e serão respondidas em tempo hábil 
através do canal de comunicação recebido; 

5 - O webinar será documentado, através de gravações em vídeo, registro 
fotográfico, lista de presença (Anexo 1) e transcrição escrita, e deverá ser disponibilizada 
assim que possível em um meio de comunicação escolhido e acessível. Por fim, será 
elaborado um relatório final do evento; 
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6 - Caso seja identificado, anteriormente à realização da consulta, alguma parte 
interessada que tenha dificuldades de acessibilidade, como deficiências sensoriais, baixa 
alfabetização, acesso precário aos canais de comunicação, dentre outros, o projeto tomará 
todas as medidas para mitigar e garantir a participação da parte interessada à consulta. 

Importa registrar que para fortalecer os objetivos de inclusão social no desenho 
do Projeto, a despeito da exigência ou não de audiências públicas por parte dos órgãos 
ambientais pertinentes em seu processo de avaliação de impacto ambiental, consultas 
públicas devem ser realizadas. 

2.2 Abrangência da Consulta 

Em respeito às Normas Ambientais e Sociais do Banco Mundial, deve ser 
assegurada e comprovada a participação dos beneficiários diretos e indiretos. 
Considerou-se, assim, oportunizar à sociedade civil e lideranças locais das áreas de 
abrangência do PDH, composta por todos os 224 municípios do Estado do Piauí 
distribuídos nos 12 territórios do Estado.   

3 Organização da Consulta Pública do PDH 

A consulta pública foi organizada e dirigida pela Secretaria de Planejamento do 
Estado do Piauí (SEPLAN-PI), Coordenadora do Projeto de Investimento em Saúde e 
Proteção Social para Recuperação do Desenvolvimento Humano Pós COVID-19 (PDH), 
por meio de ação integrada das Diretorias de Operações de Crédito Externas e de 
Planejamento Estratégico Territorial, que traçaram as diretrizes observadas até a 
realização do evento supracitado. 

O trabalho seguiu da seguinte forma: primeiramente a notícia foi publicada no 
site oficial da SEPLAN (Unidade Coordenadora do Projeto - UCP)1 divulgado a forma de 
Consulta, para o PDH foi escolhido o formato de webinar, pois seria mais vantajoso para 
os objetivos da Consulta; foi divulgada também a data, a hora e um resumo dos objetivos 
do projeto, bem como os instrumentos socioambientais - Marco de Gestão 
Socioambiental e Plano de Envolvimento das Partes Interessadas. Em seguida, foram 
enviados cartilhas com as principais informações acerca das ações do Projeto, bem como 
uma cópia do MGAS e do PEPI como forma de convite para o webinar a autoridades e 
grupos de interesse identificados previamente, tais como: Agentes de Desenvolvimento 
Territoriais, Conselhos, Sindicatos, lideranças comunitárias, ONG´s, todos atuantes nas 
áreas de abrangência do Projeto, na tentativa de garantir a representatividade, bem 
como de perceber a perspectiva dos atores sociais afetados e/ou interessados no 
                                                
1 Disponível em: www.seplan.pi.gov.br 

http://www.seplan.pi.gov.br/
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projeto. Buscou-se assegurar que todos os canais de comunicação e consulta 
contemplassem as diferentes categorias que estão envolvidas com os impactos positivos 
e negativos do projeto. 

3.1 Mobilização e Divulgação do webinar do PDH 

 O processo de mobilização tinha como principal objetivo sensibilizar a sociedade 
civil para a importância da participação no encontro e dependia fundamentalmente da 
capacidade técnica em articular parcerias que contribuíssem para universalizar ao 
máximo possível a presença do público beneficiado direta ou indiretamente das 
intervenções do Projeto. 

 A mobilização dependeu fundamentalmente da capacidade da SEPLAN em 
articular parcerias com o poder público municipal, entidade da sociedade civil e 
lideranças locais, a fim de garantir a participação, tendo em vista que as atividades da 
Secretaria de Planejamento se concentram na Capital do Estado. 

Cabe aqui observar, ainda, que o reduzido período destinado à mobilização dos 
224 municípios poderia prejudicar sobremaneira tal atividade, especialmente em face 
da impossibilidade de deslocamento de equipes técnicas a cada um dos 224 municípios 
do Estado, o que não se observou em face da ação adotada pela coordenação. 

O chamamento para o webinar deu-se principalmente pela ação dos Agentes de 
Desenvolvimento Territorial, que por meios de grupos de articulação com a sociedade 
civil conseguiram mobilizar o público para o evento. Para a divulgação, os agentes 
utilizaram grupos de whatsapp consolidados e criados para ações dessa natureza e e-
mails para envio de convites. As categorias de chamadas praticadas para a consulta 
foram iniciadas com antecedência de uma semana da realização. 

Nessa etapa, importa destacar a disponibilização das cartilhas temáticas (Anexo 
2) com informações relevantes que garantiram que as partes consultadas tivessem a 
possibilidade de interagir com o escopo do webinar e emitir suas opiniões a respeito do 
Projeto, a exemplo do detalhamento dos componentes e suas intervenções, obras e 
propostas de fomento à economia, Marco de Gestão Ambiental e Social e Plano de 
Envolvimento das Partes Interessadas. Os documentos2 foram oferecidos no formato 
adequado para facilitar a compreensão de todos, com antecedência necessária para 
estudo e conhecimento das partes interessadas. 

                                                
2 Disponíveis em: http://www.seplan.pi.gov.br/noticia.php?id=1023. 

http://www.seplan.pi.gov.br/noticia.php?id=1023
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Relativamente ao processo de divulgação empreendido registra-se que, apesar 
dos links constarem apenas na página da SEPLAN, esta foi amplamente divulgada pelas 
demais Unidades Implementadoras do Projeto (UIPs) de forma a atingir o público alvo.  

Ainda no tocante às ações de divulgação do PDH, ressalta-se o I Seminário 
Informativo voltado para as equipes técnicas da SESAPI, realizado no dia 14/09/2022, 
com participação da SEPLAN, dos Coordenadores Regionais de Saúde, funcionários da 
SESAPI, Coordenadora da Saúde da Mulher e com especialistas do Banco Mundial, com 
objetivo de compartilhar informações e esclarecer os objetivos e atividades do Projeto, 
totalizando 45 participantes no evento (Anexo 3).  Da mesma forma, no dia 26/10/2022 
ocorreu o I Seminário informativo e de divulgação das atividades do PDH voltadas para 
Assistência Social, contando com a participação de servidores/funcionários da SASC e 
equipe técnica da SEPLAN (Anexo 4). Por fim, no dia 30/11/2022 ocorreu um Seminário 
no âmbito da SASC voltado somente para divulgação das atividades do Projeto que 
envolvem o Cartão Pró- Social. 

3.2 Estratégia de participação 

 A transmissão do Webinar ocorreu de forma simultânea por meio de duas 
plataformas: ZOOM e YOUTUBE do Governo do Estado, a partir de empresa contratada 
para a realização do serviço, que fez gravação integral do serviço. 

Nessa etapa, viabilizou-se canal online, com formulário3, por meio do qual os 
interessados puderam apresentar manifestações e contribuições para o evento ou 
mesmo responder de forma individualizada. O aludido formulário ficou disponível aos 
interessados por 7 (sete) dias após a realização do Webinar.  

Os chats dos canais de transmissão se transformaram em espaços de socialização 
e de manifestação simultânea durante as exposições, com a indicação de mediador para 
gerenciamento, possibilitando a reunião das principais questões e dúvidas 
apresentadas. Durante a transmissão do evento, registrou-se mais de 66 manifestações 
por meio dos chats do ZOOM e YOUTUBE. 

O acesso à Webinar foi livre, sem exigência de cadastro ou seleção prévia, 
bastando o acesso por meio do canal disponibilizado e lançado no dia 21 de outubro de 
2022, véspera da data do evento, quando as equipes das Unidades Implementadoras do 
PDH intensificaram a mobilização do público-alvo do encontro. 

                                                
3 Disponível em: 
https://docs.google.com/forms/d/1Ntsh7MSyMzmN9JD_V6Ig_sQe4EfYDIduAAPVezp840A/viewform?edi
t_requested=true. 

https://docs.google.com/forms/d/1Ntsh7MSyMzmN9JD_V6Ig_sQe4EfYDIduAAPVezp840A/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1Ntsh7MSyMzmN9JD_V6Ig_sQe4EfYDIduAAPVezp840A/viewform?edit_requested=true
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Vale salientar que, ainda que não obrigatório, foi possível traçar um perfil 
mínimo dos participantes do evento quando se solicitou a realização de breve cadastro 
no formulário disponibilizado antecipadamente. O supracitado perfil será apresentado 
no item a seguir. 

4. Implantação do Webinar de divulgação e 
socialização do PDH 

 Durante a realização do Webinar de divulgação e socialização do Projeto Piauí: 
Pilares de Desenvolvimento Humano (PDH), ocorrida em Reunião Ordinária realizada 
em 28 de outubro de 2022, na sede da Secretaria de Planejamento do Estado (SEPLAN), 
Teresina, registrou-se a participação total de 167 (cento e sessenta e sete) pessoas, 
sendo 19 (dezenove) presencialmente, 81 (oitenta e um) por meio do canal do Youtube 
e 67 (sessenta e sete) pela sala criada na plataforma do Zoom (Anexo 5). 

 Das 167 presenças confirmadas, 66 expuseram de forma individualizada 
através do formulário de manifestação e contribuições, todas as participações 
identificaram território e município de origem. A planilha extraída a partir dos 
formulários preenchidos pelos participantes em questão segue no Anexo 6.  

Observou-se maior participação de representantes dos municípios dos 
Territórios de Carnaubais, Entre Rios, Vale dos Rios Piauí e Itaueira, Vale do Rio 
Guaribas, Tabuleiro do Alto Parnaíba, Chapada das Mangabeiras, Vale do Sambito, 
Chapada Vale do Rio Itaim.  

Quando se avalia a participação por gênero, constata-se que houve maior 
participação de mulheres, foram 36 (trinta e seis) participações femininas, contra 24 
(vinte e quatro) participações feitas por homens. Duas pessoas informaram apenas as 
entidades às quais pertencem. 

Ressalta-se que compareceram presencialmente à Webinar representantes das 
Secretaria de Planejamento - SEPLAN, que coordena o referido Projeto e, 
consequentemente, o evento, bem como da Secretaria de Saúde do Estado (SESAPI), da 
Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Direitos Humanos, instituições 
unidades implementadoras do Projeto PDH.   

Estiveram presentes, ainda, assessores técnicos da Unidade de Coordenação do 
Projeto (UCP) e das Diretorias de Operações de Créditos Externas e de Planejamento 
Estratégico Territorial, que deram suporte na organização e mediação do Webinar.  
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Seguindo metodologia traçada pela UCP, iniciada as atividades, o Webinar seguiu 
as etapas abaixo, desenvolvidas ao longo de 1 (uma) hora e 30 (trinta) minutos: 

a) Abertura e introdução do PDH no contexto das ações estaduais; 

b) Apresentação do PDH e seus componentes; 

c) Apresentação dos aspectos socioambientais; e 

d) Abertura de espaço de diálogo para interação com os participantes sobre 
suas considerações, dúvidas, recomendações e/ou reclamações a respeito 
das intervenções e dos aspectos socioambientais do PDH. 

A etapa relacionada no item (a) ficou a cargo da Secretária de Planejamento da 
SEPLAN, Rejane Tavares, que após dar boas-vindas e agradecer a presença de todos, 
manifestou a satisfação em realizar o evento em parceria com SESAPI e SASC. Em 
seguida, a mesma fez um breve resumo das demandas do Estado que culminaram na 
elaboração do PDH. Destacou que o Projeto tem forte característica de inclusão 
econômica, resultando daí sua grande importância para os beneficiários dos programas 
de transferência de renda do Estado e pessoas elegíveis para receber os cursos de 
qualificação financiados com recursos do projeto, ou seja, pessoas em situação de 
vulnerabilidade. A Secretária concluiu sua fala abrindo os trabalhos e, oportunamente, 
solicitando ao público contribuição com o debate apresentando sugestões, avaliação e 
discussão da proposta em elaboração. 

No que cabe ao item (b), o trabalho foi conduzido pelo Diretor de Operações 
Externas, Célio Pitanga, que iniciou sua exposição destacando que o PDH é um Projeto 
do Estado do Piauí desenvolvido em resposta a uma crise econômica e social 
exacerbadas pela pandemia de COVID-19 e que, nesse sentido, o objetivo geral do PDH 
é melhorar a preparação do sistema público para crises, fortalecendo a capacidade de 
resposta do Sistema de Vigilância em Saúde e dos Sistemas de Proteção Social e Fomento 
à inclusão social e econômica. Foi explanado os objetivos específicos do projeto e, ainda, 
detalhados os componentes e subcomponentes, relacionando-os às entidades 
coexecutoras das ações finalísticas do projeto.   

Em seguida, foram apresentados os principais riscos e impactos ambientais e 
sociais do Projeto, juntamente com suas respectivas ações mitigadoras e de controle, 
além dos impactos positivos que o projeto pretende alcançar. Durante o webinar foi 
constantemente reforçado que os instrumentos socioambientais (PEPI, PCAS, MGAS) 
estão disponíveis no site da SEPLAN, para a consulta completa dessas informações. Além 
disso, também foi destacado que para o PDH será utilizado como mecanismos de 



 
 

13 
 

atendimento a queixas e reclamações os canais já existentes da Ouvidoria Geral do 
Estado (OGE) e das respectivas setoriais.  

Como um mecanismo de deliberação, o Webinar do PDH reservou quase metade 
da sua duração para a participação da sociedade civil, a exemplo das associações de 
moradores, sindicatos dos trabalhadores rurais, associações quilombolas, setores 
organizados na área da política da juventude, Cáritas, membros de Conselhos 
Territoriais, servidores municipais representantes das Regionais de Saúde e Conselho 
de Assistência Social, a partir de um diálogo aberto com a mesma nos chats do Youtube 
e Zoom.  

Nesse momento, surgiram perguntas quanto ao objetivo do projeto, o público 
alvo, os cursos de capacitação, participação dos municípios no projeto, entre outras 
(Anexo 7). A partir disso, foi aproveitado o momento para esclarecer quais serão as 
estratégias de mobilização e engajamento dos beneficiários. Em resumo, a 
Superintendente de Direitos Humanos da SASC, Janaína Mapurunga, esclareceu que a 
sociedade civil será uma importante aliada do projeto, não apenas como beneficiária, 
mas como um agente mobilizador, ao identificar a população que está dentro do perfil 
dos programas (beneficiários do cartão pró-social e cursos de capacitação). Além disso, 
foi dito que os critérios para participação dos programas serão divulgados amplamente 
nos municípios, especialmente, por meio da mídia local, rádios e tvs, de forma que a 
população fique ciente de como ocorrerá o projeto.  

A participação dos municípios será garantida, a partir da renovação da adesão dos 
224 municípios em janeiro de 2023. Dessa forma, será iniciado o processo de qualificação 
das gestões municipais para execução do projeto.  

Quanto aos cursos de qualificação, foi respondido que os mesmos já foram 
previamente definidos em diversas modalidades durante a preparação do projeto, mas 
que o projeto estará aberto a sugestões de novos cursos, após a realização do webinar. O 
detalhamento das perguntas e respostas ocorridas durante o Webinar pode ser visto no 
Anexo 7. Outras sugestões puderam ser feitas por meio do preenchimento do formulário 
disponibilizado no site da SEPLAN, pelo período de uma semana após a consulta.   

Finalmente, importante esclarecer que mesmo os formulários ficando disponíveis 
durante 7(sete) dias após o Webinar, não houve nenhum outro comentário além daqueles 
que foram enviados e respondidos durante o evento (Webinar).     
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O processo de consulta foi conduzido de maneira transparente e equitativa, 
garantindo um espaço de fala livre, permitindo que os atores consultados pudessem, 
inclusive, se opor ao Projeto e não somente apresentar suas discordâncias pontuais e 
sugestões de soluções para mitigação de impactos. 

Nesse sentido, cabe anotar que os conteúdos apresentados pela Coordenação 
do Webinar, objeto deste documento, contribuíram para que os participantes 
dirimissem as dúvidas existentes acerca do processo de preparação do Projeto Piauí: 
Pilares de Desenvolvimento Humano (PDH) até o momento. É relevante destacar que, a 
discussão que ocorreu durante o Webinar não vai acarretar nenhuma alteração ou 
modificação dos documentos socioambientais4 do Projeto.  

 

Considerando que a mobilização teve foco nas entidades da sociedade civil, a 
participação das partes impactadas pelas obras e ações do PDH se revela bastante 
significativa do ponto de vista qualitativo, haja vista a presença preponderante de 
representantes de tais entidades. 

Vale destacar que as falhas ocorridas durante a transmissão pelas plataformas 
foram sanadas logo que percebidas e não acarretaram prejuízo ao acompanhamento dos 
trabalhos e a estabilidade permitiu a fluidez das manifestações, observadas na 
participação e interação ocorridas com perguntas e respostas, bem como nos 
depoimentos que sugeriram a satisfação e relevância do encontro por partes dos atores 
sociais presentes. 

Arrisca-se afirmar que os resultados obtidos com a realização do Webinar, já 
apresentam mostras do efetivo cumprimento do objetivo da ação: divulgar as 
informações sobre consequentes obras e iniciar o processo de participação significativa, 
estabelecendo um canal de comunicação junto aos setores interessados. 

Por fim, o Governo do Estado do Piauí avalia que o webinar do PDH foi concluído 
de forma exitosa com ampla participação dos diversos segmentos da sociedade, atingindo 
seu objetivo principal de divulgar as informações sobre o projeto e iniciar o processo de 
participação significativa, estabelecendo um canal de comunicação junto aos setores 
interessados. 

 

                                                
4 Marco de Gestão Ambiental e Social, Plano de Envolvimento das Partes Interessadas. 
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Anexo 1 – Lista de Presença do Webinar 
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Anexo 2 – Convite e Cartilha temática 
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Anexo 3 – Fotos do Seminário na SESAPI e Lista de Presença 
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Anexo 4 - fotos do seminário SASC 

 

Anexo 5 – Fotos do Webinar, Chats do Zoom e Youtube 
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Anexo 6 – Planilha dos Formulários Preenchidos 
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Anexo 7 – Matriz Devolutiva do Webinar 

 

Perguntas Respostas 

Como o Projeto vê a relação da 
vulnerabilidade das populações de baixa 
renda com as Mudanças Climáticas, sendo 
estas um vetor de degradação ambiental e 
social? 

Talvez nesse projeto a gente não perceba 
relação mais direta, embora conste no Marcos 
de Gestão Ambiental e Social as preocupações 
com questões ambientais tais como emissão 
de gases de efeito estufa. 
Em paralelo a esse projeto o Governo do 
Estado também está no estágio de 
implementação de mais dois projetos que tem 
um forte componente de gestão ambiental, 
um deles atua em 138 municípios em 7 
territórios no semi árido, que prevê ações 
ambientais  como: recuperação de nascentes; 
recuperação de mata ciliares; apoio a 
pequenos agricultores utilizando tecnologias 
ambientalmente sustentáveis e um outro 
projeto com foco no Norte do Estado, 4 
territórios, apoiado pelo Banco Mundial está 
em processo de construção. Prevê ações de 
recuperação de nascentes; recuperação de 
mata ciliares; projetos produtivos ( inserção 
produtiva do pequeno agricultor) produz um 
efeito ambiental muito forte. Esses Projetos 
são orientados pelo uso de tecnologias 
ambientalmente sustentáveis, como combate 
a incêndio e etc. Dois projetos cuja questão 
ambiental está mais visível. Diria que esse 
projeto ao fazer a qualificação profissional e 
fortalecer as ações de transferência de renda 
produz impacto ambiental na medida que se 
tira as pessoas da vulnerabilidade, mas os 
outros Projetos que são paralelos e que vai 
nas mesmas áreas de atuação do PDH, tem 
esse olhar, digamos assim, mais específicos 
para essas ações ambientais.     

Na execução do projeto cabe parceria com 
pessoas jurídicas da sociedade, cooperativa, 
associação etc? 
 
 

No âmbito da Assistência Social a Sociedade 
Civil é uma grande parceira, mas ela não 
entra na execução, ela entra como parceira na 
mobilização do público que vai ser 
beneficiado. No momento da realização de 
atividades de formação dos Municípios 
sempre a gente convida, agora mesmo 
estamos desenvolvendo nos 12 territórios, 
ações de seminário na área de Direitos 
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Perguntas Respostas 

Humanos onde a gente convida todo mundo. 
Mas, o principal é a família está cadastrada no 
Cadastro Único, quem faz o Cadastro Único é 
o Município (gestor municipal), então as 
primeiras ações de identificação das famílias 
no sistema SASC - integração quem faz é a 
gestão municipal. 
A Sociedade Civil é parceira também na busca 
ativa, porque se eu sei que lá na zona rural do 
meu município eu tenho uma família 
extremamente pobre que não é beneficiária 
de nenhum Programa Social, eu posso estar 
encaminhando aquela família, orientando 
aquela família, levar até o CRAS do Município, 
Centro de Referência do Município, para que 
ela seja inserida no Programa. A Sociedade 
Civil é uma parceira na identificação das 
pessoas, mas a execução do Programa toda 
ela se dá pela gestão municipal. Da mesma 
forma ela vai ser parceira na execução dos 
cursos no momento da mobilização local 
quando dissermos que vamos ter vagas para 
o curso de qualificação, gerente de caixas 
dentre outras coisas a Sociedade Civil pode 
estar nos ajudando colaborando na 
mobilização das famílias para participarem 
do curso.  
 

Esse projeto será executado pela SEPLAN ou 
tem outras setoriais envolvidas? 

Esse projeto não será executado pela SEPLAN 
e sim pelas Unidades Implementadoras do 
Projeto que no caso serão a SESAPI e a SASC. 
A SEPLAN será a Unidade Centralizado do 
Projeto 

No projeto deveria constar alguma ação 
voltada para a formalização de consórcios 
intermunicipais voltados para melhor 
estruturação/execução das políticas de 
assistência social. 

O Projeto não contempla consórcios na área 
da Assistência Social e isso não tem como 
mudar. Veja bem, nós temos no Projeto 4 
áreas que já estão determinadas: 
modernização da SASC; qualificação da gestão 
da SASC, transferência de renda, e a parte da 
inclusão econômica, e dentro da inclusão 
produtiva nós temos os cursos de 
qualificação. E dentro dessas 4 áreas temos 
ainda uma quinta, que também é muito 
importante que é a realização de uma ação 
intersetorial na área da Insegurança 
Alimentar. Bem, essas áreas já estão definidas 
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Perguntas Respostas 

e com propostas já em negociação. 

As Associações também podem ser 
contempladas com esse Projeto? 

As associações assim como toda a sociedade 
civil participa do Projeto no momento da 
mobilização, identificação das famílias ou 
pessoas que queiram participar dos cursos de 
qualificação, por exemplo: temos cursos de 
geração de renda que serão ofertados aquelas 
pessoas que procuram o SINE que é para 
qualificação da mão de obra. Vamos ter 
cursos profissionalizantes mais direcionados 
a quem está na zona rural, na área da 
apicultura, vamos ter cursos direcionados 
para o empreendedorismo. A Sociedade Civil 
vai ser parceira não no processo de execução 
dos cursos em si, mas ela é parceira na 
identificação e mobilização das famílias, por 
exemplo as mães que estão na APAE do seu 
município ela pode procurar a Assistência 
Social do seu município ser inserida e depois 
qualificada.  

Quais são os critérios para o município ser 
beneficiado pelo o projeto? 

Atualmente os 224 Municípios assinaram 
acordo de cooperação e um termo de adesão 
válido por 18 meses, portanto válido até 
dezembro deste ano, onde eles aderiram ao 
Cartão do Pró-Social (falando do cartão pq é 
quem vai puxar as capacitações e é o que vai 
atingir as pessoas). 
Em janeiro do ano que vem vamos iniciar 
processo de novas adesões, vamos renovar 
esse processo de adesão, então todos os 
Municípios serão contactados e todos ( 
Prefeitos e Secretários municipais) terão que 
assinar a adesão e o acordo de cooperação, é 
assim que os municípios fazem parte do 
processo no que compete a SASC. Fazendo 
essa adesão, já vamos iniciar o processo de 
qualificação das gestões municipais para 
execução do Projeto, então se dá nesse 
processo jurídico de adesão  

Como é que esse Projeto pode contemplar as 
APAES nos territórios? 

Não vai ser parceira na execução do projeto 
mas na mobilização das famílias, 
identificando por meio da busca ativa. Poderá 
nos ajudar na identificação das famílias que 
estão dentro do perfil dos Programas que 
vamos desenvolver, esse perfil vai ser 
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Perguntas Respostas 

divulgado, vai ser trabalhado. A ideia também 
é que a gente tenha ampla divulgação por 
meio da mídia local, vamos fazer várias 
atividades quando o projeto for iniciado, 
tanto por rádio quanto por tv para que as 
pessoas possam ficar cientes de quando vai 
acontecer o Projeto. 

No bloco de capacitação, quando se fala em 
capacitação dos profissionais para o sistema 
da vigilância em saúde, está incluído o 
sistema de vigilância alimentar e nutricional? 

Sim, dentro do segmento intersetorial, ou 
seja, será uma ação desenvolvida pela saúde 
(SESAPI) conjuntamente a Assistência Social 
(SASC). Será desenvolvido ações específicas 
para Segurança Alimentar de crianças dentro 
do cumprimento de alguns critérios que 
vamos estar publicando e dando seguimento 
em breve. Essa vigilância alimentar e 
nutricional também está sendo contemplada 
pelo Projeto. 

Como se dá aos municípios este apoio 
protetivo? 

São ações que vão fortalecer a dinâmica da 
política municipal dentro da Assistência 
Social, vem para fortalecer. 

Como podemos somar forças para fortalecer 
a segurança alimentar de nossas crianças e 
adolescentes? 

É uma ação que tem um público específico 
que vai ser trabalhado, com famílias que 
tenham crianças de zero a cinco anos de 
idade. 

Como esse projeto pode apoiar na 
implementação dos consórcios de Saúde no 
Estado?  

A questão dos consórcios intermunicipais é 
uma questão muito discutida entre os 
gestores da Saúde, porque a gente entende 
que através deles nós poderíamos estar 
fazendo grandes parcerias com as Regionais 
de Saúde que tem problemas semelhantes a 
superar, diferentemente, aqui no Projeto nós 
não temos nenhuma ação específica, nós 
temos aqui todo um processo de Projeto para 
ser detalhado ainda, mas o corte relativo a 
informação que foi passada pela Janaina, 
famílias que tenham crianças nessa faixa 
etária e nós teremos outro momento para 
fazer o detalhamento mais específicos dessa 
ação de Intersetorialidade.   

Os cursos de qualificação já estão definidos 
ou serão abertos de acordo com as 
necessidades das populações locais? 

Em relação aos cursos, nós também já temos 
os cursos definidos previamente, porém se 
vocês quiserem mandar sugestões fiquem a 
vontade. Temos todas as modalidades de 
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Perguntas Respostas 

cursos que foram abordadas nas propostas, 
mas eu penso que agora, no momento da 
Consulta, também aceitaremos sugestões do 
que vocês acharem necessários. Coloque o 
território, de qual município vem a demanda, 
caso não esteja na nossa proposta a gente 
pode incluir perfeitamente isso não é 
problema. Nesse momento o Projeto ainda 
não está fechado totalmente, precisamos 
ouvir vocês. 
No site da SEPLAN tem um formulário e lá 
você poderá deixar sugestões dos cursos, 
identificando seu território para coleta de 
informações. 
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