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RELATO DA XXVII REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENO EXECUTIVO DA CAISAN 

 

DATA: 26 de outubro de 2016 

HORÁRIO: 14h30 – 17h30 

LOCAL: Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário - MDSA, Esplanada    dos 

Ministérios, Bloco C, sala de reuniões nº 617. 

 

P A U T A 

 

1. Aprovação da pauta e da ata da última reunião da CAISAN - Secretário Executivo da 

CAISAN – Caio Rocha. 

  

2. Gestão do SISAN 

2.1 Decreto de composição dos representantes governamentais no CONSEA/CAISAN. 

(SE CAISAN);  

2.2 Balanço do envio e recebimento dos Avisos Ministeriais solicitando aprovação do 

PLANSAN 2016-19, Regimento interno da CAISAN e suplente do respectivo Ministro. 

(SE CAISAN);  

2.3 Resultados da Oficina de Indicadores de SAN realizada em 20 e 21 de setembro de 

2016. (SE CAISAN);  

2.4 Processo de transição para a nova composição da sociedade civil do Consea. (SE 

CONSEA).  

 

3. Agenda sobre Povos e Comunidades Tradicionais 

3.1 Missão Guarani-Kaiowá. (SE CONSEA) 

3.2 Recomendações da Missão. (SE CAISAN) 

3.3 Reunião do Comitê Técnico dos Povos e Comunidades Tradicionais da CAISAN. 

(SE CAISAN) 

3.4 Mapa Insan – Divulgação do Estudo Técnico. (SE CAISAN) 

 

 



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE COMBATE À FOME 

 
SE-CAISAN 

Secretaria-Executiva da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional 

 

2 

 

 

 

4. Informes 

4.1 Reunião Anual do Conselho de Segurança Alimentar (CSA-FAO) 

4.2 Informe sobre a rede sobre perdas e desperdício de alimentos 

4.3 Portaria Normativa das Diretrizes de Promoção da Alimentação Adequada e 

Saudável nos Ambientes de Trabalho do Serviço Público Federal 

4.4 Informes de outros ministérios 

  

Às 14h45, a Diretora do Departamento de Estruturação e Integração de Sistemas Públicos 

Agroalimentares, Patrícia Gentil, deu início à XXVII Reunião Ordinária do Pleno Executivo da 

CAISAN, na presença dos representantes dos seguintes órgãos: Casa Civil, MCTIC, MDSA, 

CONSEA, SEAD, MS, MRE, MAPA, MP, MMA, SPM, MF, MT e CONSEA.    

 

ÓRGÃOS REPRESENTANTES 

Casa Civil Tatiana Vasconcelos e Jamille Dias  

MCTIC Janesca Alban Roman e Cristina Sampaio 

MDSA Caio Rocha, Carmem Priscila Bocchi, Patrícia Gentil, Lilian Rahal 

Viviane Dutra, Priscila Prestes, Pedro Romani, Rafaela de Sá 

Gonçalves, Marcel Esteves, Natália Araújo, Kathleen Machado e 

Kely Alves 

SEAD Rodrigo Venturin  

MS Simone Guadagnin 

MRE Durval Luiz de oliveira Pereira 

MAPA Maria Albanita  

MP Rejane Rodrigues de Carvalho  

MMA Mauro Pires 

SPM Irina Storni 

MF Gabriela Lopes Souto  

M Trabalho Thiago Barbosa 

CONSEA Mirlane Guimarães e Marília Leão 
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1. Aprovação da pauta e da ata da última reunião da CAISAN  

  Após aprovação do relato da XXVI Reunião Ordinária do Pleno Executivo, Patrícia 

Gentil (SE-CAISAN) apresentou a pauta da reunião, aprovada pelos órgãos presentes. Antes de 

dar início à discussão do primeiro item, houve rodada de apresentação dos membros presentes.  

   

2. Gestão do SISAN 

  2.1. Decreto de composição dos representantes governamentais no 

CONSEA/CAISAN. (SE CAISAN).  

  Patrícia Gentil (SE-CAISAN) informou que, em maio de 2016, a composição da Câmara 

Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN) foi atualizada com base no 

Decreto n.º 8.743/2016. Ao todo, 21 ministérios e secretarias iriam compor a CAISAN e o 

Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA Nacional). No entanto, o 

Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos foi extinto. 

Portanto, a nova composição será de 20 setores (sendo 16 ministérios e 4 secretarias especiais). 

  O Decreto de composição será republicado, devendo ser encaminhado à Casa Civil até o 

final de outubro. 

 

  2.2. Balanço do envio e recebimento dos Avisos Ministeriais solicitando aprovação 

do PLANSAN 2016-19, Regimento interno da CAISAN e suplente do respectivo Ministro. 

(SE CAISAN). 

  Patrícia Gentil (SE-CAISAN) relatou que o MDSA expediu, no dia 04 de outubro, o 

Aviso Ministerial Circular nº 06/2016 para todos os órgãos que compõem a CAISAN, 

solicitando oficialmente o suplente do Ministro na CAISAN; aprovação do II Plano de SAN, 

considerando que o mesmo já foi aprovado no Pleno Executivo e que está em sintonia com o 

Plano Plurianual (PPA 2016-2019); e aprovação do novo Regimento Interno, unificando os 

plenos ministerial e executivo, de forma a dar maior liberdade para os suplentes da CAISAN. 

  Patrícia Gentil ressaltou que, até o presente momento, a situação era a seguinte: 

o Secretaria Especial de Direitos Humanos (SDH), Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão (MP) e Ministério da Fazenda (MF) responderam 

as três solicitações acima; 
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o Ministério do Meio Ambiente (MMA), Secretaria de Políticas de Promoção 

da Igualdade Racial (SEPPIR) e Ministério da Cultura fizeram somente a 

indicação do suplente; e 

o Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e Ministério da Saúde (MS) 

informaram que os Avisos com as solicitações já estavam para serem 

assinados pelos respectivos ministros. 

  Patrícia Gentil relembrou que a Secretaria Executiva da CAISAN está em contato com os 

pontos focais dos ministérios para acompanhar o andamento dos avisos e ressaltou a 

necessidade de retorno dos órgãos para publicação do Regimento Interno e do II Plano de SAN 

2016-2019. 

 

 2.3 Resultados da Oficina de Indicadores de SAN realizada em 20 e 21 de 

setembro de 2016. (SE CAISAN). 

 Carmem Priscila (SE-CAISAN) informou que foi realizada em 20 e 21 de setembro em 

Brasília a “Oficina de Trabalho sobre Indicadores de SAN”. Esta oficina objetivou apresentar e 

discutir os indicadores para o monitoramento do II Plano Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional (PLANSAN 2016-2019) e, ao mesmo tempo, atualizar a matriz de indicadores da 

SAN. 

 Participaram da Oficina: técnicos do governo federal, representantes da CAISAN, 

CONSEA, Consea e Caisans estaduais, institutos de pesquisa, pesquisadores que trabalham 

com indicadores de produção e disponibilidade de alimentos, pobreza, saúde e nutrição e SAN 

e a sociedade civil representada pelo CONSEA. 

 A Oficina teve a participação de 100 pessoas e foi bastante produtiva. Foi possível 

realizar a discussão da matriz que contém os 9 desafios do PLANSAN 2016-2019, as principais 

metas do plano, os indicadores de processo e os indicadores de resultados. A atualização dessa 

matriz se faz importante tendo em vista que a Segurança Alimentar e Nutricional é um tema 

bastante amplo, indo desde a produção e acesso aos alimentos até a mensuração da insegurança 

alimentar e nutricional.  

 Carmem Priscila relatou que o atual momento é de organizar as sugestões geradas na 

Oficina, tendo sido realizada uma reunião do Comitê Técnico de Monitoramento com este fim 

e que a nova matriz será publicada até o final de novembro. 



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE COMBATE À FOME 

 
SE-CAISAN 

Secretaria-Executiva da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional 

 

5 

 

 

 Por fim, Carmem Priscila informou que o acúmulo da discussão da Oficina será 

apresentado na próxima plenária do CONSEA, a ser realizada no dia 30 de novembro de 2016.  

 

2.4 Processo de transição para a nova composição da sociedade civil do Consea. (SE 

CONSEA) 

 Marília Leão (CONSEA) informou sobre o término do mandato dos conselheiros 

representantes da sociedade civil no CONSEA. Relatou ainda que foi montada uma comissão 

de transição com representantes da sociedade e de governo para elaborar uma lista com 

proposta de representação da sociedade civil que comporá a nova gestão, a ser submetida ao 

Presidente da República.  

 Marília informou que no dia 04/11, o CONSEA entregará oficialmente a lista de 

composição ao Secretário Executivo da CAISAN, Caio Rocha, a ser composta por 40 titulares 

e 40 suplentes. 

 

3. Agenda sobre Povos e Comunidades Tradicionais 

3.1 Missão Guarani-Kaiowá. (SE CONSEA) 

 Patrícia Gentil (SE-CAISAN) relatou que o CONSEA realizou, nos dias 26 de agosto a 

02 de setembro de 2016, uma missão para o Mato Grosso do Sul, na região onde se localizam a 

etnia dos Guarani-Kaiowá. O objetivo foi visitar in loco e conhecer os principais problemas da 

população indígena na região, que vem sendo atingida por situações de conflitos e violência e 

onde é alto o índice de insegurança alimentar e nutricional. 

 

3.2 Recomendações da Missão. (SE CAISAN) 

 Patrícia Gentil (SE-CAISAN) relatou que, como resultados da Missão, o CONSEA 

produziu 09 recomendações para ministérios, governo estadual (MS), Conselho de Justiça e o 

Superior Tribunal Federal apresentado um conjunto de demandas. 

     Patrícia Gentil apresentou uma sistematização destas demandas e ressaltou que busca o 

compromisso dos ministérios quanto ao encaminhamento das respostas e soluções. Patrícia 

ressaltou ainda que estas respostas também serão apresentadas e discutidas na reunião do 

Comitê Técnico dos Povos e Comunidades Tradicionais da CAISAN, agendada para o dia 01 
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de novembro, e que deverá contar com a participação do governo federal, promotores, 

CAISAN e CONSEA estadual (MS) e sociedade civil. 

  

3.3 Mapa Insan – Divulgação do Estudo Técnico. (SE CAISAN) 

 Patrícia Gentil (SE-CAISAN) informou que será divulgado o estudo técnico da CAISAN 

“Mapeamento da Insegurança Alimentar e Nutricional com foco na Desnutrição a partir da 

análise do Cadastro Único e do SISVAN 2014”, o qual apresenta um mapeamento das famílias 

incluídas no Cadastro Único nas quais ainda persiste a insegurança alimentar e nutricional, com 

foco na desnutrição de crianças menores de 5 anos acompanhadas pelas condicionalidades de 

saúde do Programa Bolsa Família (PBF). 

 Patrícia Gentil relembrou que apesar de a fome já não ser mais considerada um problema 

estrutural, ela ainda persiste em grupos de populações tradicionais e específicas, o que 

demanda, do Estado brasileiro, ações e estratégias mais focalizadas e específicas nos territórios 

mais vulneráveis. 

 O estudo, que teve o prazo de elaboração de aproximadamente um ano, permite, a partir 

da análise de registros administrativos, realizar a identificação dos territórios e das famílias, 

incluindo um recorte específico para povos e comunidades tradicionais, nos quais ainda persiste 

essa situação de vulnerabilidade para que ações concretas e efetivas sejam implementadas. 

Além disso, será utilizado para monitorar duas metas no Plano Plurianual (PPA 2016-2019) 

referente à desnutrição em povos indígenas e quilombolas.  

 No estudo, foram identificados 3.183 municípios no Cadastro Único e, especificamente, 

1.607 municípios com famílias de GPTEs que apresentaram algum nível de vulnerabilidade em 

INSAN de acordo com as definições do estudo, o que requer um conjunto de ações e estratégias 

coordenadas e territoriais que gerem capacidade de superação e melhora da qualidade de vida e  

de  acesso  à alimentação  para  estas  famílias.  Isso implica em uma ação coordenada 

intersetorial do governo federal, aliado aos governos estaduais e municipais, de forma a  

considerar  as  especificidades  dos territórios. 

  Por fim, Patrícia Gentil reforçou que o estudo será enviado aos membros do Pleno 

Executivo da CAISAN, bem como disponibilizado no portal da CAISAN.  
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4. Informes 

4.5 Reunião Anual do Conselho de Segurança Alimentar (CSA-FAO) 

 Caio Rocha (SE-CAISAN) relatou a sua participação na 43ª Sessão Planária do Comitê 

Mundial de Segurança Alimentar (CSA), realizada em Roma, entre os dias 17 e 21 de outubro 

de 2016. 

 Caio relatou que aproximadamente 9 Ministros e 8 Vice-Ministros estiveram presentes na 

sessão. Destacou a presença da Chanceler Susana Malcorra, que proferiu o discurso inicial 

argentino na sessão de abertura "Sistemas alimentares sustentáveis, nutrição e mudança do 

clima" e de representante das sociedade civil. Na ocasião, Caio reafirmou a prioridade atribuída 

pelo Governo brasileiro aos temas de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) e aos 

compromissos resultantes da Segunda Conferência Internacional de Nutrição (ICN 2)- 

Declaração de Roma e Quadro de Ação -, da Década de Ação em Nutrição (2016-2025), da 

Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e do Acordo de Paris, o qual alerta para a 

importância da adaptação dos sistemas alimentares aos impactos da mudança do clima. 

 

4.6 Informe sobre a rede sobre perdas e desperdício de alimentos 

 Kathleen Machado (SESAN) relatou que o MDSA, juntamente com a Organização das 

Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO Brasil), construirá uma rede de perdas e 

desperdícios de alimentos no Brasil. Kathleen relatou que o debate já ocorre no âmbito 

regional, no entanto, somente em 2015 foram definidas metas, em âmbito internacional, sobre o 

tema. A meta designada ao Brasil é relativa à criação de uma rede de perdas e desperdícios de 

alimentos e de comitês técnicos com o objetivo de garantir ações relativas ao tema.  

 Por fim, Kathleen informou que, no dia 06 de setembro, houve uma reunião na FAO para 

conhecer as instituições já envolvidas com o tema de perdas e desperdícios e que, em 

dezembro, será realizada uma reunião de apresentação do sistema de segurança alimentar e 

nutricional, para dar início às atividades.  

 

4.7 Portaria Normativa das Diretrizes de Promoção da Alimentação Adequada e 

Saudável nos Ambientes de Trabalho do Serviço Público Federal 
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 Patrícia Gentil (SE-CAISAN) informou que, no dia 26 de outubro, foi realizada a 

cerimônia de assinatura da Portaria Normativa das Diretrizes de Promoção da Alimentação 

Adequada e Saudável nos Ambientes de Trabalho do Serviço Público Federal. 

 A Portaria Normativa institui as Diretrizes de Promoção da Alimentação Adequada e 

Saudável nos Ambientes de Trabalho do Serviço Público Federal, com o objetivo de: estimular 

os gestores públicos federais a promoverem ações de educação alimentar e nutricional; criar 

espaços sociais saudáveis, de incentivo à atividade física e; a realização de feiras orgânicas 

periódicas no ambiente de trabalho, como protagonistas das políticas públicas. 

 

4.8 Amostra de Experiências em Alimentação e Nutrição do SUS 

Simone Guadagnin (MS) relatou que a Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição 

(CGAN/MS) está promovendo, juntamente com a Associação Brasileira de Nutrição 

(ASBRAN), a premiação da Amostra de Experiências em Alimentação e Nutrição do Sistema 

Único de Saúde (SUS). Foram selecionadas 100 experiências a serem apresentadas no 

Congresso Brasileiro de Alimentação e Nutrição (CONBRAN). A premiação ocorrerá durante 

a abertura do evento.   

 

Nada mais havendo a tratar, às 16h45 deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou o 

presente relato que, depois de aprovado, será assinado.  


