
 

 
 

UM MUNDO PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DO SEMI-ÁRIDO 
II Reunião do Comitê Nacional   

Fortaleza, 12 e 13 de novembro de 2007 

 
 

RESUMO DELIBERATIVO DO PACTO 

 
O Comitê Nacional do Pacto Um Mundo para a Criança e o Adolescente do Semi-Árido 
reuniu-se, em Assembléia Geral Ordinária, na cidade de Fortaleza, nos dias 12 e 13 de 

novembro de 2007, com a principal missão de definir as ações estratégicas para 2008 e 
reafirmar os compromissos do Pacto, assumidos pelo Governo Federal, Governos Estaduais 
e Organizações da Sociedade Civil, que poderão ser transformados em políticas públicas. 

Durante os dois dias da Assembléia, representantes de duas agências da ONU (UNICEF e 
UNV), de oito ministérios, de dez Estados, de municípios e de 16 entidades da sociedade 
civil estiveram reunidos, debatendo linhas de ação para a melhoria de vida de crianças e 

adolescentes do Semi-árido brasileiro. Ao longo do evento, a Assembléia debateu os 
propósitos, analisou ações e atividades em execução no Semi-Árido e conheceu iniciativas 
estaduais e locais de agentes públicos e da sociedade civil. 

Como resultado principal da Assembléia, constituiu-se o Plano de Ações Integradas do 
Pacto para 2008, a fim de garantir os direitos dos cerca de 13 milhões de crianças e 

adolescentes que vivem em quase 1,5 mil municípios da região, localizados nos nove 
Estados do Nordeste, em Minas Gerais e no Espírito Santo. 

A solenidade de encerramento contou com a presença da Representante do Fundo das 
Nações Unidas para a Infância (UNICEF) no Brasil, Marie-Pierre Poirier, do Governador do 
Estado do Ceará, Cid Ferreira Gomes, do Secretário-Executivo do Ministério da Educação, 

José Henrique Paim Fernandes, de organizações signatárias do Pacto, além de 
parlamentares, autoridades estaduais e municipais.  

O Plano para 2008 prevê seminários e articulação política com governadores, imprensa, 
políticos, setor privado, adolescentes, pesquisadores e formadores de opinião em geral. As 
ações estratégicas têm como objetivo a melhoria de qualidade de vida das crianças e dos 
adolescentes do Semi-Árido brasileiro dentro dos seguintes eixos: 

 Articulação de políticas, programas e projetos de âmbito federal e estadual para 
apoiar os municípios no alcance das metas do Pacto.  

 Implementação e acompanhamento de Orçamento Público para a infância.  
 Troca de experiências bem-sucedidas entre os parceiros do Pacto (União, Estados, 

municípios, sociedade civil e setor privado).  

 Inclusão do Semi-Árido na agenda nacional de debate.  
 Promoção da educação contextualizada à região.  

Como parte das ações, foi criado o Observatório do Semi-Árido, que irá acompanhar e 
monitorar os indicadores, a fim de verificar o impacto que essas ações têm na vida da 
infância e adolescência da região. 
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Registram-se neste documento os encaminhamentos aprovados pela Assembléia Geral do 
Pacto, para tornar público o resultado desses trabalhos e consolidar as deliberações desse 
grupo, de modo a que venham ter seus efeitos junto a todos os partícipes: 

 
Resumo dos Encaminhamentos e Deliberações da 2ª Assembléia Geral 

 
1) Aprovação por unanimidade da Agenda dos dias 12 e 13 de dezembro, a ser cumprida 
pelos presentes na 2ª Assembléia Geral do Comitê Nacional do Pacto. 

 
2) Aprovação do Relatório da 1ª Assembléia Geral do Pacto, ocorrida nos dias 26 e 27 de 
junho de 2007, em Brasília, com retificações de redação que foram incorporadas ao texto e 
assim aprovado por unanimidade. 

 
3) Aprovação por unanimidade da estratégia de formação do Núcleo Executivo que, até 
aquela data, funcionava de forma provisória. Aprovação por unanimidade da continuidade 
dos trabalhos do Núcleo Executivo como representante institucional do Pacto.  Aprovação 
de proposta de ampliação para o número de 12 (doze) membros sendo 03 (três) 
representantes do Governo Federal; 03 (três) Representantes de Governos Estaduais, 03 

(três) Representantes da Sociedade Civil, 03 (três) Representantes do Segmento Privado e 
representação do UNICEF.   
 
4) Eleição dos membros do Núcleo Executivo para o período de 2008/2010, composto 
conforme deliberado pela Assembléia por doze membros, de forma paritária, sendo 
aclamados para compor esse núcleo os seguintes signatários do Pacto: pelo Governo 
Federal: Ministério da Educação, Ministério da Saúde e Ministério do Desenvolvimento 
Social; pelos Governos Estaduais: Governo do Estado do Ceará, Governo do Estado de 
Alagoas e Governo do Estado de Sergipe; pela Sociedade Civil: IIDAC, SINAIT e CONIC; 
pelo segmento da iniciativa privada: Instituto Ethos e CEF; e o UNICEF, representando as 
Agências do Sistema Nações Unidas. 

 
5) Apresentação para deliberação do Documento Missão e Organização do Pacto que ficou 

condicionada à revisão de textos por parte do Núcleo Executivo e posterior apresentação à 
Assembléia na 3ª Reunião para consolidar sua aprovação. 

 
(6) Apresentação de proposta e aprovação da criação do Observatório do Semi-Árido 
Brasileiro, seguindo as determinações e orientações técnicas  de um Grupo de Trabalho que 
deverá revisar e consolidar os parâmetros de sua ação e apresentar um Marco Institucional 
e um Plano de Trabalho, a serem aprovados na 3ª Reunião da Assembléia.  

 
7) Eleição por aclamação dos membros do Grupo de Trabalho para a constituição do 
Observatório do SAB, ficando assim constituído: Secretaria Especial de Direitos Humanos – 
SEDH/PR, Ministério do Desenvolvimento Social – MDS, Ministério do Meio Ambiente – 
MMA, ABONG/INESC, Rede ANDI e RESAB. Estão em fase de confirmação os membros 
representantes dos Estados do Espírito Santo, Maranhão, Ceará e Piauí/Fundação SEPPA. 
 

8) Construção, apresentação e aprovação do Plano de Ação do Pacto do SAB para o ano de 
2.008. A Assembléia Geral do Pacto estabeleceu, apresentou e o plenário aprovou 14 ações 
estratégicas que constarão do Plano de Trabalho 2008.  
 
9) Deliberação e aprovação da proposta para que o Comitê Nacional se reúna pelo menos 
3 (três) vezes ao ano, considerando a agenda e o Plano de Trabalho para 2008. 

 
10) Deliberação e aprovação da adesão de novos membros ao Pacto que deverão, segundo 
aprovado na Assembléia, ser apresentados pelo Comitê Executivo e uma vez aprovada sua 
adesão, assinarem o documento do Pacto em Cerimônia Oficial.  
 
Todos os documentos de registro, incluindo o registro de gravação em arquivo eletrônico,  
da 2ª Assembléia Geral do Pacto, encontram-se à disposição dos partícipes e estão na 
guarda do Núcleo Executivo que poderá prover de informações e prestar os 
esclarecimentos a todos os interessados.  
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Caros membros do Comitê Nacional do Pacto, 

 

Como é do conhecimento de todos, foi realizada a segunda reunião do Comitê 

Nacional do Pacto para o Semi-árido, nos dias 12 e 13 de novembro de 2007. 

O encontro teve como principal objetivo a definição de ações estratégicas 

para 2008 e a reafirmação dos compromissos do Pacto, conforme o resumo 

deliberativo anexo. 

Caso surja alguma dúvida ou sugestão sobre as deliberações da reunião, por 

gentileza, entre em contato conosco. 

Obrigado, 

 

(See attached file: Deliberacoes_Assembleia_CN_Pacto_ 

Fortaleza_12-13Nov07.doc) 

Nilson Alves 

Oficial Assistente de Projetos 

UNICEF Brazil 

 

Telephone: 55 61 3035 1926 

Facsimile: 55 61 3349 0606 

E-mail: jnalves@unicef.org 

Web: www.unicef.org/brazil 

 


