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RELATO DA XVII REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENO EXECUTIVO DA CAISAN 

 

DATA: 12 de novembro de 2014 

HORÁRIO: 14h30 às 17h30 

LOCAL: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, Esplanada 

dos Ministérios, Bloco C, 6º Andar, Sala de Reuniões nº 617. 

 

P A U T A 

 

1. Aprovação da Pauta e da Ata da última reunião da CAISAN; 

2. Análise de Conjuntura; 

3. Participação do governo nas subcomissões de preparação da V Conferência de     

Segurança Alimentar e Nutricional – SE CAISAN/MDS; 

4. Preparação da Plenária do Consea do dia 26 de novembro; 

- Fala do Consea - Presidenta do Conselho – Maria Emília Pacheco 

- Apresentação resumida do documento da CAISAN “Subsídios da CAISAN para a 

discussão sobre SAN em centros urbanos” - SE CAISAN/MDS 

5. Apreciação das minutas de resolução da CAISAN – SE CAISAN/MDS; 

6. Informe sobre a elaboração do Plano Nacional de Adaptação às Mudança Climáticas  e 

o capítulo sobre Segurança Alimentar e Nutricional – Representante do MMA; e  

7. Informes: 

- Informe sobre a II Conferência Internacional de Nutrição (Roma, 19 a 22/11) – 

representante MS; 

- Informe sobre o novo guia alimentar - representante MS; 

- Agenda CAISAN – Seminário SISAN;  

- Informes dos Comitês da CAISAN;  

- Outros Assuntos e Informes. 

 

 Às 14h30, Michele Lessa, diretora da Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional do 

Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), deu início à XVII Reunião 

Ordinária do Pleno Executivo da CAISAN, na presença de representantes dos seguintes órgãos: 
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MPOG, SG/PR, CC/PR, SDR/MI, SPM/PR, SEPPIR, FUNAI, FNDE, MRE, MMA, MPA, 

MDA, MDS, CONSEA, MS e CONAB/MAPA.  

 

ÓRGÃOS REPRESENTANTES 

MPOG  Kalid Nogueira, Rafael Giacomin  

SG/PR Silvino Heck 

CC/PR Magaly Marques 

SDR/MI Marcelo Giavoni 

SEPPIR Lylia Galetti 

FUNAI Silvia Almeida 

FNDE Solange Castro, Eliene Sousa 

MRE Milton Rondó  

MMA Andrea Oncala 

MPA Fernanda Sampaio 

MDA Onaur Ruano 

MDS Juliane Perini, Michele Lessa, Priscila Bocchi, Cybelle Alves, Vivian 

Braga 

CONSEA Maria Emília Pacheco, Mirlane Guimarães  

MS Patrícia Jaime, Tatiane Pereira 

CONAB/MAPA Jussara Flores 

 

 

         Michele Lessa (CAISAN) iniciou a reunião informando que, devido a um compromisso 

em São Paulo, o secretário Arnoldo de Campos não pôde comparecer. Após aprovação do 

relato da XVI Reunião Ordinária do Pleno Executivo e alterações na sequência da ata da 

presente reunião, a reunião deu seguimento com o informe do Ministério da Saúde.   

 

     1) Informes Ministério da Saúde – Patrícia Jaime  

 1.1) II Conferência Internacional de Nutrição 

  Patrícia Jaime (MS) iniciou o informe sobre a II Conferência Internacional de Nutrição 

relatando que a mesma será realizada entre os dias 19 a 22 de novembro e aconterá depois de 
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22 anos da I Conferência. A Conferência foi organizada pela Organização das Nações Unidas 

para Alimentação e Agricultura (FAO) e pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e essas 

fizeram uma grande mobilização a fim de se trabalhar dois documentos: i) Declaração Política; 

ii) Marco de Ação, com a agenda de nutrição para os próximos anos. O Brasil teve a 

oportunidade, juntamente com o México, de representarem a América Latina no Grupo 

Consultivo.  

 Patrícia Jaime (MS) evidenciou que o Brasil participará da Conferência com uma grande 

delegação, no entanto, essa está muito fechada quanto à abertura do debate para os documentos 

mencionados. O Ministro terá uma fala de cinco minutos onde serão pontuados os esforços do 

Brasil na agenda da Segurança Alimentar e Nutricional, as ações governamentais, mecanismos 

de governança e participação social, a fim de fortalecer os programas das áreas e elaborar os 

desafios dessa agenda.  

    Ela relatou ainda que será feita uma mesa de discussão da agenda de nutrição em 2015 e 

as experiências dos países na área da Segurança Alimentar e Nutricional. Outra atividade 

paralela será realizada, proposta pelo Brasil, sobre a qual o secretário Arnoldo de Campos 

apresentará a experiência brasileira descrita no documento “Estratégia Intersetorial de 

Prevenção e Controle da Obesidade”.  

 

1.2) Guia Alimentar para a população brasileira 

 Patrícia Jaime (MS) relatou que foi publicado o novo Guia Alimentar para a população 

brasileira, um compromisso firmado em 2011 no Plano Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional (PLANSAN).  O documento já segue os princípios da participação social, feito 

através de oficinas técnicas e consulta pública de 3 (três) meses, a qual está disponível em 

relatório.  

     Patrícia evidenciou que o Guia, lançado durante a Plenária de Saúde, tem sido visto como 

uma abordagem inovadora, voltada para o Sistema Alimentar. As primeiras publicações foram 

entregues nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e posteriormente, será encaminhado para os 

Ministérios e CAISANs estaduais e municipais.  
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2) Análise de Conjuntura  

 

  Michele Lessa (CAISAN) explicou a importância de retomar a análise de conjuntura na 

próxima reunião do Pleno, visto à nova configuração ministerial e iniciou sua fala informando 

que a Ministra Tereza Campello teve um encontro com a sociedade civil e colocou alguns 

pontos quanto às mudanças do governo.  

  Michele ressaltou a importância das políticas públicas no atual governo, além da força 

dos movimentos sociais, e informou que deve haver uma mobilização dos órgãos para a 

construção da agenda 2015, pelo menos dos grandes eventos.  

  No âmbito da CAISAN, Michele informou que existe um novo Plano de SAN a ser 

elaborado (2016-2019) e ressaltou a importância da Secretaria de Segurança Alimentar e 

Nutricional (SESAN) avançar na área urbana, com ações voltadas principalmente para o 

abastecimento. 

  Eliene Sousa (FNDE) explicou nas projeções do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE), alguns itens precisam ser desenvolvidos na execução do Programa Nacional 

de Alimentação Escolar (PNAE) nos estados e municípios, na oferta da alimentação para 

crianças com restrições alimentares e nos produtos adquiridos pela agricultura familiar. Ela 

ressaltou ainda a importância do controle social durante a gestão desses programas e a 

necessidade de avanço no monitoramento da prestação de contas dos mesmos.  

  Silvino Reck (PR), Milton Rondó (MRE) e Marcelo Giavoni (MI) fizeram uma análise 

geral sobre as eleições de 2014 e especificaram dois cenários que serão encontrados nessa nova 

gestão. Esses dois cenários estão relacionados  ao aumento do conservadorismo da população e, 

por outro lado, a aportunidade de realizar avanços na sociedade brasileira. Silvino ressaltou 

ainda a importância da intersetorialidade na construção do novo Plano Plurianual (PPA).  

  Maria Emília (CONSEA) completou a fala de Silvino Heck, ressaltando a importância de 

se analisar a sociedade brasileira e, em nome da sociedade civil, explicou a necessidade de que 

a agenda de SAN aprofunde o entendimento dos rumos da economia, além da necessidade de 

atualização dessas políticas.  
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  Maria Emília informou que o CONSEA deve ser mais ativo em relação ao poder 

legislativo e judiciário, pois há propostas de desconstrução de direitos existentes na Legislação 

Brasileira.  

  Lylia Galetti (SEPPIR) relatou que, de maneira geral, os movimentos negros foram 

bastante claros em relação ao projeto de governo existente e isso está relacionado ao conjunto 

de políticas efetivas aos combates do racismo, valorização da população negra e outras ações. 

Mas na agenda de comunidades tradicionais, ainda há necessidade de avanços e maiores 

diálogos do governo e dessas populações, no âmbito da segurança alimentar e nutricional. Lylia 

finalizou informando que a SEPPIR está elaborando a agenda do primeiro trimestre de 2015.  

   

3) Participação do governo nas subcomissões de preparação da V Conferência de 

Segurança Alimentar e Nutricional – SE CAISAN/MDS  

 

  Michele Lessa (CAISAN) agradeceu a indicação dos representantes pelos ministérios 

para as duas subcomissões da V Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional: i) 

Subcomissão de Conteúdo e Metodologia; e ii) Subcomissão de Infraestrutura, Mobilização e 

Comunicação.  Essas duas subcomissões possuem representação em um Grupo Executivo, 

grupo político da 5ª Conferência.  

  Michele lembrou que o Governo possui 4 (quatro) vagas em cada uma das subcomissões, 

sendo que 6 (seis) ministérios manifestaram interesse em assumir as vagas da subcomissão de 

Conteúdo e Metodologia e apenas 2 (dois) ministérios, na de Infraestrutura, Mobilização e 

Comunicação. Apesar da pequena quantidade de vagas, o Conselho Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional (CONSEA) manifestou interesse em ter uma grande quantidade de 

pessoas do governo. 

  Após discussão dos ministérios presentes, as subcomissões foram compostas conforme 

abaixo, de acordo com a titularidade e suplência.  

 

 Subcomissão de Conteúdo e Metodologia 

Nº 

 
ÓRGÃOS NOME 

1 

MS Titular: Tatiane Pereira  

MRE 
Suplente: Marcos Lopes  

Suplente: Rosana Miranda 
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2 

CONAB 
Titular: Gerciane Araujo  

Titular: Cristiane Barbado 

MDS 
Suplente: Patrícia Gentil 

Suplente: Ana FláviaSouza 

3 SEPPIR 
Titular: Luana Arantes 

Suplente: Lylia Galetti 

4 

MDA Titular: Cibele Oliveira 

MDS 
Suplente: Carmem Priscila Bocchi 

Suplente: Cybelle de Aquino Torres Alves 

 

Subcomissão de Infraestrutura, Mobilização e Comunicação 

Nº 

 
ÓRGÃOS NOME 

1 FNDE 
Titular: Solange Fernandes de Freitas Castro  

Suplente:Deborah Bosco Silva  

2 FUNAI 
Titular: Patrícia Chagas Neves  

Suplente: Juan Felipe Negret Scalia  

3 MS 
Titular: Ana Carolina Lucena  

Suplente:  

4 MDS 
Titular: Telma Regina  

Suplente: João Augusto Freitas 

 

  Com relação à composição do Grupo Executivo, Michele ressaltou que 2 (dois) 

ministérios seriam indicados à compor o Grupo. Diante do tema abordado, os participantes 

indicaram o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e Ministério da Saúde (MS). 

  Devido à ausência de representantes dos órgãos indicados, a CAISAN ficou responsável 

por consultá-los. 

 

4) Preparação da Plenária do Consea do dia 26 de novembro de 2014.  

 

  Michele Lessa (CAISAN) lembrou que a XVII Plenária do CONSEA acontecerá no dia 

26 de novembro e terá como tema a Segurança Alimentar e Nutricional nos centros urbanos. 

Michele ressaltou a importância da participação do Ministério das Cidades (MC), Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA), da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) e do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS).  
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   O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e o Ministério da Saúde 

(MS) foram chamados também para a organização vista a importância desses órgãos na 

aquisição de produtos da Agricultura Familiar e Consumo, respectivamente.  

 

- Fala do Consea - Presidenta do Conselho – Maria Emília Pacheco 

  Maria Emília (CONSEA) ressaltou que a discussão da Segurança Alimentar nos centros 

urbanos é complexa, pois esse debate dialoga com a questão do Abestecimento, Equipamentos 

Públicos, Desertos Alimentares e Agricultura Urbana e Periurnabana.  

  Maria Emília lembrou ainda que o evento será iniciado com uma Mesa de Abertura 

composta pelas seguintes apresentações: 

- Acesso à alimentação saudável nos centros urbanos: caracterização e diagnóstico – Renato 

Maluf, Consea Nacional; 

- Trajetória, experiências e propostas da agricultura urbana e periurbana – Christiane Gasparini, 

Consea Nacional; 

- Experiência de administração municipal com ações integradoras, incluindo a inserção no 

Sisan – a definir; 

- Acesso aos alimentos nos centros urbanos e ações do governo federal – representante da 

Caisan.  

  Após apresentações, será realizado debate e diálogo com a comissão de transição do 

Governo Federal e perspectivas para a agenda de segurança alimentar e nutricional. No período 

da tarde, a discussão será voltada para definições e encaminhamentos da 5ª Conferência 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.  

  

- Apresentação resumida do documento da CAISAN “Subsídios da CAISAN para a 

discussão sobre SAN em centros urbanos” - SE CAISAN/MDS. 

  Carmem Priscila (CAISAN) lembrou que o documento de subsídios está sendo elaborado 

em conjunto com o CONSEA dado que é um tema em construção e necessita da integração do 

governo e da sociedade civil.  

  O documento de subsídios da CAISAN para a discussão sobre “Segurança Alimentar e 

Nutricional nos centros urbanos” na XVII Plenária do CONSEA terá como foco os municípios 

e será dividido conforme os seguintes temas: i) Acesso aos alimentos nos centros urbanos; ii) 
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Ações governamentais e não governamentais para a promoção da segurança alimentar e 

nutricional nos centros urbanos; iii) Agricultura Familiar (AF) e acesso aos Mercados; e iv) 

Desafios para o fortalecimento da segurança alimentar e nutricional nos Centros Urbanos.  

  As análises do documento resultarão em que os locais em que a população está 

consumindo mais a fim de que, após a análise do perfil de acesso ao consumo, possa ser feita 

uma intervenção pública contemplando os desafios encontrados.   

  Carmem Priscila explicou que, devido às análises das pesquisas existentes e dados 

informados pelos ministérios, o documento encontra-se em fase inicial de elaboração. Por fim, 

ralatou que o documento seria enviado aos órgãos envolvidos na construção para contribuições.  

 

Debate 

  Milton Rondó (MRE) ressaltou a importância de vincular empresas públicas como 

equipamentos públicos e as dificuldades enfrentadas pelos agricultores familiares na inserção 

dos seus produtos nos mercados privados.  

  Lylia Galetti (SEPPIR) explicou a importância de incluir a pesquisa feita em matrizes 

africanas e o mapeamento dos produtos da agroecologia.  

         

5) Apreciação das minutas de resolução da CAISAN – SE CAISAN/MDS 

 

Michele Lessa (CAISAN) iniciou o item explicando que, na última reunião do Pleno 

Executivo da CAISAN, foi discutida a possibilidade de dar mais autonomia ao Pleno na 

expedição de resoluções e recomendações internas do governo.  

Enquanto a resolução dando mais autonomia para o Pleno não é publicada, outras 

resoluções precisam ser aprovadas pelo Pleno Executivo e posteriormente, passarão pelos 20 

(vinte) ministérios.  

Michele relatou que as 3 (três) resoluções a serem aprovadas fortalecem o funcionamento 

do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), principalmente na parte 

federativa. As resoluções já foram discutidas com as CAISANs e CONSEAs estaduais, já 

passaram por consulta via e-mail e por fim, ressaltou que não há urgência na aprovação das 

mesmas, mas que o ideal seria finalizar a gestão com as três aprovadas.  
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 Abaixo segue a sistematização das resoluções a serem aprovadas bem como discussões e 

encaminhamentos gerados. 

 

5.1) RESOLUÇÃO Nº 08 - Institui o Mapeamento de Segurança Alimentar e Nutricional 

– MapaSAN, e dá outras providências. 

  Michele Lessa (CAISAN) explicou que o Mapeamento de Segurança Alimentar e 

Nutricional (MapaSAN) tem como o objetivo de coletar, no âmbito dos Estados, Distrito 

Federal e Municípios, informações sobre a gestão da Política Nacional de Segurança Alimentar 

e Nutricional e dos componentes do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, 

incluindo os programas, ações e equipamentos públicos de Segurança Alimentar e Nutricional.  

  Participaram do MapaSAN 2014 1.934 municípios. Destes, 1.628 (84%) finalizaram o 

preenchimento do formulário eletrônico. O Mapeamento possui 3 (três) eixos: i) gestão e 

controle social; ii) equipamentos públicos; e iii) diagnóstico de ações intersetoriais com povos e 

comunidades tradicionais. 

  A proposta é que o MapaSAN seja publicado anualmente após atualização das ações 

pelos municípios e a resolução criada tem o objetivo de instituir e formalizar esse mapeamento.  

 

Discussões e encaminhamentos  

  A resolução foi aprovada pelo Pleno Executivo por unanimidade e sem ressalvas.  

  

5.2) RESOLUÇÃO N.º 09 - Aprova as atribuições da Câmara Nacional e das Câmaras 

Estaduais,  

Distrital e Municipais de SAN na gestão do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional – SISAN. 

  Michele Lessa (CAISAN) explicou que a resolução traz uma delimitação mostrando 

quais são os papeis da União, dos Estados e dos Municípios no SISAN, os quais não são 

tratados no Decreto 7272/10 e na Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional 

(LOSAN). 

  A importância da resolução está em evidenciar e explicar aos estados e municípios as 

funções e responsabilidades desses no SISAN quanto: i) à Política Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional – PNSAN; ii) aos Planos de Segurança Alimentar e Nutricional; iii) à 
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gestão e pactuação no âmbito do SISAN; iv) ao diagnóstico e monitoramento da Segurança 

Alimentar e Nutricional; v) à mobilização, comunicação, formação e educação permanente em 

SAN; vi) ao financiamento dos programas de SAN e da gestão do SISAN; vii) a temas 

transversais de SAN; viii) compra institucional da agricultura familiar; e ix) ações de Educação 

Alimentar e Nutricional.  

 

Discussões e encaminhamentos  

  Milton Rondó (MRE) e Jussara Flores (CONAB) sugeriram a inserção dos armazéns 

públicos e das empresas públicas nos Equipamentos Públicos de Segurança Alimentar e 

Nutricional (EPSANs), no âmbito do abastecimento.  

  Devido ao pouco tempo dado para análise da resolução, a mesma ficou suspensa e os 

ministérios que tivessem alguma manifestação, deveriam entrar em contato em até 15 (quinze) 

dias úteis. Após essa data, a resolução seria encaminhada à Consultoria Jurídica (CONJUR) 

para as devidas providências.  

 

5.3) RESOLUÇÃO N.º 10 -  Aprova as diretrizes para a elaboração e o monitoramento 

dos novos planos de segurança alimentar e nutricional no âmbito nacional, estadual e 

municipal.  

  Michele Lessa (CAISAN) ressaltou a importância da resolução para compatibilizar a 

elaboração dos novos planos de segurança alimentar e nutricional no âmbito nacional, estadual 

e municipal e facilitar o monitoramento dos mesmos.  

  Como orientação, a elaboração dos novos planos de SAN deve considerar as seguintes 

recomendações: i) vigência; ii) conteúdo; iii) estrutura mínima; e iv) organização; e o 

monitoramento da segurança alimentar e nutricional deve contemplar as 7 dimensões de análise 

elencadas no art. 21 do Decreto nº 7.272/2010.  

 

Discussões e encaminhamentos 

Devido ao pouco tempo dado para análise da resolução, a mesma ficou suspensa e os 

ministérios que tivessem alguma manifestação, deveriam entrar em contato em até 15 (quinze) 

dias úteis. Após essa data, a resolução seria encaminhada à CONJUR para as devidas 

providências.  
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6) Informe sobre a elaboração do Plano Nacional de Adaptação às Mudança Climáticas  e 

o capítulo sobre Segurança Alimentar e Nutricional – Representante do MMA.  

 

Neli (MMA) informou o que a Secretaria de Mudanças do Clima está elaborando o Plano 

de Adaptação à Mudança do Clima e o recorte de segurança alimentar está contemplado no 

Plano.  

 Neli informou ainda que um Grupo Técnico de Adaptação, interministerial, foi criado 

para discutir os diversos temas relacionados ao impacto, cenários e projeções climáticas. 

Durante o período, foi feito também uma parceria com a Oxfam Brasil para desenvolverem um 

estudo de segurança alimentar e clima, identificando os impactos e as possíveis 

vulnerabilidades.    

 O capítulo de segurança alimentar e nutricional deve ser escrito até março de 2015 para 

que ele seja discutido no Comitê Internacional e posteriormente, passar por consulta pública.  

  Michele Lessa (CAISAN) ressaltou a importância do tema e questionou aos órgãos 

presentes quais teriam interesse em compor o Grupo Técnico de Segurança Alimentar e 

Mudanças Climáticas da CAISAN. Os seguintes órgãos manifestaram interesse: Companhia 

Nacional de Abastecimento (CONAB), Fundação Nacional do Índio (FUNAI); Secretaria de 

Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) e Ministério da Integração (MI). 

 

7) Informes:  

  Eventos: 

  - Conferência Nacional de Educação, a ser realizada em Brasília entre os dias 9 a 23 de 

novembro de 2014; 

- Conferência Nacional de Economia Solidária, a ser realizada em Brasília entre os dias 

26 a 29 de novembro de 2014; 

- Seminário sobre o SISAN, a ser realizado em Brasília nos dias 27 e 28 de novembro de 

2014. 

 

Nada mais havendo a tratar, às 17h30 deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou o 

presente relato que, depois de aprovado, será assinado. 


