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XI REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENO EXECUTIVO DA CAISAN 

 

 

DATA: 25 de setembro de 2013 

HORÁRIO: 15h00 às 17h00 

LOCAL: Sala de reuniões da Secretaria Executiva do Ministério de Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome – MDS 

 

P A U T A 

 

1)  Atualização sobre a metodologia de Monitoramento do PLANSAN - Oficinas, cronograma, e 
etc; 

2)  Pactuação das metas do SISAN no PLANSAN;  

3)  Preparação para a Reunião Plenária do Consea sobre "Consumo Adequado e Saudável" e 
resumo da apresentação da CAISAN;  

4)  Preparação para a Reunião Plenária do Consea de dezembro de 2013 sobre “Cooperação 
Internacional” em SAN; e 

5)  Informes: 

a. Data da IV Conferência + 2 – 18 a 20 de março de 2013; 
b. Comitê Técnico de Povos e Comunidades Tradicionais – Seppir e Funai; 
c. III Encontro das Caisans Estaduais – 18 e 19/set/2013; 
d. Encontro com grandes municípios e Oficina de pactuação de responsabilidades dos entes 

federados no Sisan – 20 a 22/nov/2013; 
e. Próxima reunião do Pleno Executivo – 19/nov/2013. 

  

 

PARTICIPANTES  

 

ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

CONAB/MAPA Jussara Flores Soares e Gustavo Lund 

FNDE/MEC  Albaneide Peixinho e Renata Mainente 

FUNAI/MJ José Augusto Pereira e Patrícia Chagas Neves 

MDA  Onaur Ruano 

MDS Arnoldo de Campos, Michele Lessa, Carmem Priscila Bocchi, Janine 
Coutinho, Patrícia Gentil, Juliane Perini, Rafaela Gonçalves de Sá, 
Pedro Romani e Danielle Chalub 

MF Ana Luíza Oliveira Champloni 
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MI Marcelo Giavoni 

MMA Jânio Oliveira Coutinho 

MPA Douglas S. Pereira 

MPOG Kalid Nogueira Choudhury 

MRE Bianca Fadel 

SAÚDE Patrícia Jaime 

SDH/PR Maria Marinete Merss 

SEPPIR  Renato Flit 

SG/PR Selvino Heck 

SPM Raimunda Celestina de Mascena 

CONSEA  Valéria Burity  

ANVISA Antônia M. Aquino e Elisabete Dutra 

 

1)  Atualização sobre a metodologia de Monitoramento do PLANSAN - Oficinas, 
cronograma, e etc 

 Fez-se uma avaliação sobre o preenchimento do Sistema até a presente data e os 
resultados obtidos. Setenta por cento das metas foram preenchidas. Solicitou-se o 
apoio daqueles órgãos que ainda não finalizaram o preenchimento para que esta etapa 
seja finalizada.  

 Oficinas Intersetoriais Foi informado sobre o andamento do cronograma, a realização 
das oficinas da Diretriz 1 e da Diretriz 4 e atualização da metodologia utilizada para a 
discussão do PLANSAN.  

 O monitoramento do Plano visa a análise da execução das ações para elaboração e 
apresentação do balanço de governo na 4ª CNSAN +2 e, posteriormente, a priorização 
de metas, que serão levadas em consideração no momento da revisão do Plano. A 
ideia é entregar uma minuta de balanço ao Pleno na próxima reunião, dia 19 de 
novembro, aprovar o documento na reunião de dezembro de 2013 e apresentar a 
versão final, ao Consea em fevereiro de 2014, já revisada por todos os Ministérios.  

 Nesse primeiro exercício de balanço, alguns órgãos presentes demonstraram 
preocupação com a indicação de exclusão de metas, feitas por alguns ministérios, 
durante as Oficinas. Algumas metas ou foram excluídas ou não priorizadas. Neste 
sentido, foi proposta, ao término das oficinas técnicas, a realização de uma oficina 
política para o debate dos pontos mais críticos e para possibilitar a reavaliação das 
exclusões, garantindo assim, o caráter Intersetorial do Plano.  

 

2)  Pactuação das metas do SISAN no PLANSAN 

 Foram apresentadas as metas do PLANSAN relacionadas à consolidação do Sisan. A 
proposta é mostrar os avanços obtidos à partir das metas cumpridas para que seja 
definida a agenda de trabalho para 2014.  
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 Dentre as metas, o grupo debateu sobre a instituição do Fórum Intergestores Tripartite 
(FIT) e a definição de responsabilidades/ papéis dos entes federados no SISAN a 
análise sobre o financiamento da , no que se refere aos aportes federal e estadual, e a 
definição dos temas prioritários para pactuação. Ficou decidido que esta meta não 
passaria por alteração. - No que diz respeito aos fóruns bipartites, avaliou-se que já é 
possível instituí-los, com a ressalva do processo eleitoral em 2014.  

 Sobre a meta de adesão, foi colocada a questão da inviabilidade de 60% dos municípios 
aderirem ao Sistema até 2015. A proposta é levar o debate de revisão desse percentual 
às Caisans, no IV Encontro que será realizado em Brasília no mês de novembro. O 
Seminário com os Grandes Municípios, também em novembro, será oportuno para a 
discussão. Importante ressaltar que as metas do PLANSAN que têm correspondência 
com o PPA não poderão ser alteradas. 

 

 

3) Preparação para a Reunião Plenária do Consea sobre "Consumo Adequado e 
Saudável" e resumo da apresentação da CAISAN 

 Foi distribuída a programação da Plenária e das Comissões Permanentes. A Secretaria-
Executiva do Consea apresentou os objetivos e programação da Plenária. 

 A Secretaria-Executiva da CAISAN preparou uma minuta de documento sobre o tema, 
que foi enviado aos participantes para considerações e para posterior encaminhamento 
ao Consea.  

 O Consea não elaborará uma Exposição de Motivos, mas uma recomendação para o 
Congresso Nacional, sugerindo que os Projetos de Lei tenham uma tramitação mais 
célere; e uma outra recomendação para a ANVISA, abordando o tema da rotulagem de 
alimentos. 

  

4) Preparação para a Reunião Plenária do Consea de dezembro de 2013 sobre 
Cooperação Internacional em SAN 

 Foi instituído um grupo de trabalho para a preparação da Plenária. A demanda para 
tratar do tema é grande, uma vez que o Governo possui ações que são referências 
internacionais, como o PAA e o PNAE. O objetivo é articular as estratégias nessa área e 
debater o tema com a sociedade civil. 

  A proposta inicial seria mapear as ações de cooperação internacional Sul-Sul/América 
do Sul e África em SAN.  

 O MRE, por meio da Coordenação-Geral de Ações Internacionais de Combate à 
Fome/CGFome, se colocou à disposição para participar da organização da Plenária. 
Sugeriu propor ao Consea trazer representantes das embaixadas que estão envolvidos 
com o tema e possuam uma visão de cooperação humanitária em SAN. Também 
sugeriu a importância da Agência Brasileira de Cooperação - ABC na composição do 
grupo. 

 Com relação ao tema, a Mesa Diretiva do Consea definirá os pontos a serem debatidos. 
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 A Caisan fará o levantamento tanto das ações relacionadas à cooperação técnica 
quanto humanitária. 

5) Informes 

a. Data da IV Conferência + 2: 18 a 20 de março de 2013; 
b. Comitê Técnico de Povos e Comunidades Tradicionais: Coordenado pela Seppir e Funai; 
 Foi feito um informe sobre as ações do CT e as reuniões realizadas. As linhas de 

atuação serão:  
- Para os povos indígenas: contribuir com a proposta de operacionalização do fomento 
coletivo; e  

- Para os quilombolas: a ampliação de cisternas, a qualificação da alimentação escolar 
ATER e Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP.   

 
Foi informado aos participantes que o INCRA formou um grupo que está promovendo  
um debate sobre a regularização fundiária. A Secretaria-Executiva da Caisan entrará em 
contato com o Presidente do Incra, para que representante(s) desse órgão participem 
do grupo; 

c. III Encontro das Caisans Estaduais: Em Brasília, de 18 e 19 de setembro de 2013; 
d. Encontro com grandes municípios e Oficina de pactuação de responsabilidades dos entes 

federados no Sisan: Em Brasília, de 20 a 22 de novembro de 2013. Informe sobre a 
proposta de Ato de Adesão coletiva dos municípios; 

e. Próxima reunião do Pleno Executivo: 19 de novembro de 2013. 
 
 

 

 

 

 


