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II REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENO EXECUTIVO DA CAISAN 

 

 

DATA: 16 de maio de 2012 

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) Plenária do CONSEA: Informe sobre a organização; Plano Safra e Plano Nacional de 
Agroecologia e Produção Orgânica;  

2) Informes da CAISAN sobre os Comitês Técnicos 06 – Plano Intersetorial para 
Prevenção e Controle da Obesidade, 05 – Política Nacional de Abastecimento, 
Monitoramento do PLANSAN, Financiamento e PCT;  

3) Informe/discussão sobre Marco Legal governo-sociedade civil e  

4) Informes Gerais 

5)  

PARTICIPANTES  

 

ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

CONAB/MAPA Eduardo Soares 

FNDE/MEC  Rosane Nascimento 

FUNAI/MJ Francisco Oliveira de Sousa, Diana Regazzi Zuim e Liliane Cunha 
Sousa 

MCID Hélio José de Freitas 

MCTI  

MI Dorotéa Blos 

MDA  Arnoldo Campos, Laudemir André Muller e Cibele Oliveira 

MDS Maya Takagi 

MF  

MTE Fábio Borges de Abreu 

MMA Cláudia de Souza e Cláudia Calório 

MPA Valéria Moraes 

MPOG Danielle Cronemberger 

MRE Milton Rondó 

SAÚDE Kathleen Sousa Oliveira 
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SEPPIR  Silvany Euclênio da Silva 

SPM Maria do Carmo Godinho 

SDH Luiz Clóvis Guido Ribeiro 

CONSEA   

CASA CIVIL  Darci Bertholdo 

PRESIDENCIA Selvino Heck 

 

 

RELATO 

  A Secretária da SESAN, Maya Takagi, iniciou a reunião dando boas vindas para 
todos e passou os pontos de pauta para os participantes da reunião, que em seguida, 
se apresentaram. Após a rodada de apresentações, a Secretária informou sobre o 
planejamento das atividades do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional - CONSEA para 2012. Falou, ainda, sobre as Mesas Diretivas, as Comissões 
Permanentes, os Grupos de Trabalho, as próximas plenárias e os temas para 
discussão com o Conselho. Afirmou que as Plenárias são espaços propícios para 
diálogo e deliberação. Passou a palavra ao Sr. Marcelo Gonçalves, do CONSEA, para 
explanação sobre a realização da III Reunião Ordinária da Plenária do CONSEA, nos 
dias 22 e 23 de maio de 2012. O representante do Conselho informou que as 
Comissões Permanentes ainda não estão definidas, mas que há o indicativo de que 
haverá 07 (sete). Distribuiu um documento contendo informações sobre as futuras 
Comissões, abordando os seguintes aspectos: Macrodesafios da 4ª CNSAN; Diretrizes 
do PLANSAN; Temas prioritários e Grupos de Trabalho vinculados. Após, apresentou a 
pauta da III Plenária ponto a ponto e deu uma visão geral da agenda de trabalho. 
Sugeriu que os ministérios que compõem a CAISAN procurem identificar os temas 
afetos ao trabalho que desenvolvem para a garantia de uma participação mais efetiva 
na Plenária. Afirmou que ao observarem os temas prioritários, ajudarão na 
coordenação dos trabalhos do CONSEA, promovendo, assim, uma boa articulação 
entre o Conselho e as pastas. Informou sobre os debates que ocorrerão em torno do 
Plano Safra da Agricultura Familiar 2012-2013, a ser apresentado pelo Ministério do 
Desenvolvimento Agrário – MDA, e a apresentação da proposta de Política Nacional de 
Agroecologia, pelo Ministério do Meio Ambiente. De acordo com o representante do 
CONSEA, os debates sobre os dois temas contarão com a participação da sociedade 
civil. Na oportunidade, afirmou que o novo Código Florestal Brasileiro também será 
abordado durante a Plenária, uma vez que o CONSEA compilou as exposições de 
motivos sobre o tema, resultando na elaboração de um ofício contendo o 
posicionamento do Conselho a esse respeito, que será entregue à Presidenta Dilma 
Rousseff. A Secretária Maya compartilhou mais informações sobre a mesas diretiva e 
as comissões do CONSEA e reforçou o papel desses espaços para os debates. Afirmou 
que devem ser mais aproveitados e para tanto, deu exemplos de temas para futuras 
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discussões, como o marco legal da sociedade civil, os instrumentos de monitoramento 
do PLANSAN e o andamento das políticas de governo. Falou sobre o calendário das 
plenárias e solicitou aos ministérios que informem à Secretaria-Executiva da CAISAN 
caso necessitem propor temas para pautar o CONSEA. Acerca dos temas, o 
representante do Itamaraty, Milton Rondó, sugeriu uma apresentação de estudo 
conduzido pelo IPEA em diversos países do mundo sobre inflação e os preços dos 
alimentos. A Secretária-Executiva Substituta da CAISAN, Valéria Burity, anunciou o 
requerimento do Ministério da Justiça e da Fundação Nacional do Índio (suplência) 
para ingresso no CONSEA e na CAISAN e ponderou que o Pleno Executivo da CAISAN 
é um foro importante, onde ações concretas de intersetorialidades deveriam ser 
potencializados, citou a situação do semiárido e de enchentes no norte como situações 
em que a CAISAN deveria ter uma ação intersetorial concreta e, se possível, com base 
no PLANSAN. Nesta reunião, por exemplo, estavam presentes representantes de 18 
(dezoito) dos 20 (vinte) ministérios que compõem a CAISAN. Os presentes voltaram a 
sugerir temas que podem ser pautados no CONSEA ou trabalhados de maneira 
intersetorial pela CAISAN. Milton Rondó, do Ministério das Relações Exteriores citou a 
apresentação do Plano Safra da Agricultura Familiar nessa próxima plenária e sugeriu 
que, além do Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA, a Companhia Nacional de 
Abastecimento – CONAB também fizesse uma apresentação para a Plenária, pois seria 
importante casar produção com distribuição de alimentos, trazer a dimensão do 
abastecimento. A Secretária-Executiva da CAISAN, Valéria Burity, afirmou que não se 
trata apenas de uma questão de propor temas para debate e que o desafio maior é 
caminhar para as ações estratégicas e concretas da CAISAN. O papel do foro é para 
discutir e contribuir com as ações de SAN nos estados e municípios, como a questão 
da seca, por exemplo. A esse respeito, Cibele, representante do MDA, ponderou que o 
tema das compras institucionais poderia ser trabalhado de maneira intersetorial pela 
CAISAN, o representante da Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da 
República, Luiz Clóvis Guido Ribeiro, compartilhou informações sobre a Comissão que 
monitora violações ao DHAA no ambito do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa 
Humana da SDH e anunciou que o relatório elaborado pela Comissão será 
apresentado para o Pleno da CAISAN e depois para o CONSEA. Milton Rondó sugeriu 
que fosse feita apresentação sobre as Diretrizes Voluntárias sobre a Governança 
Responsável da Posse da Terra, Recursos Pesqueiros e Florestais em um Contexto de 
Segurança Alimentar Nacional, aprovadas pelo Comitê de Segurança Alimentar 
Mundial, no dia 10 de maio último. Informou que a tradução será providenciada. O 
Ministro do MRE discorreu, ainda, sobre a rubrica orçamentária disponível para 
financiar a participação de representantes da sociedade civil em eventos 
internacionais. Solicitou apoio do CONSEA e Ministérios na divulgação dessa linha de 
financiamento. Ainda com relação aos assuntos afetos ao CONSEA, Valéria Burity 
informou que a Secretaria-Executiva da CAISAN, com a colaboração dos Ministérios de 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), do Meio Ambiente (MMA) e das 
Relações Exteriores (MRE), traduziu o relatório apresentado pelo relator especial sobre 
o Direito à Alimentação, Olivier de Schutter, ao Conselho de Direitos Humanos da 
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Organização das Nações Unidas (ONU). O texto do Relator identifica a agroecologia 
como um meio de desenvolvimento agrícola que tem resultados comprovados para um 
rápido progresso na concretização do direito à alimentação para muitos grupos mais 
pobres em diversos países e ambientes. A tradução do relatório, que é a publicação nº 
01/2012 do Caderno SISAN, visa o fortalecimento da Diretriz II do Plano Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional – “Promoção do Abastecimento e Estruturação de 
Sistemas Descentralizados, de Base Agroecológica e Sustentáveis de Produção, 
Extração, Processamento e Distribuição de Alimentos”. Kathleen Oliveira, do Ministério 
da Saúde, sugeriu abordar as temáticas dos processos de carências nutricionais e da 
alimentação nas creches. Citou as propostas do Programa Brasil Carinhoso. O 
representante do CONSEA afirmou que vai levar ao conhecimento do CONSEA as 
demandas pontuadas e os temas sugeridos pelos membros da CAISAN. Em seguida, 
foi passada a palavra à representante do Ministério do Meio Ambiente, Cláudia Calório, 
que iniciou sua apresentação sobre a Política de Agroecologia e Produção Orgânica, 
produzida pelo Grupo de Trabalho Interministerial para a construção do Plano Brasil 
Ecológico. Explanou sobre a construção da proposta e informou que a apresentação 
será feita na III Plenária do CONSEA, no dia 23 de maio. Ao final da exposição, se 
comprometeu a enviar a apresentação para a SE da CAISAN, que encaminhará o 
arquivo aos membros do Pleno Executivo. Em seguida, o Secretário Laudemir Müller, 
da Secretaria da Agricultura Familiar, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, 
iniciou sua fala sobre o Plano Safra da Agricultura Familiar 2012-2013, que também 
será apresentado no dia 23 de maio de 2012, na Plenária do CONSEA. O Secretário 
abordou questões relativas ao Plano como a política agrícola para a agroecologia; 
crédito e financiamento; sementes crioulas; e a Política Nacional de Assistência 
Técnica e Extensão Rural – ATER. Destacou, na sua exposição, a importância da 
coordenação e organização das políticas de governo e, além disso, da necessidade de 
se incorporar estratégias para dar prosseguimento às propostas, para avançar. A 
Secretária Maya Takagi, Rosane Nascimento (FNDE/MEC), Selvino Heck (SGPR) e 
Milton Rondó (MRE), reforçaram a fala do Secretário Laudemir quanto à oportunidade 
de aproveitarmos o momento, que é propício, para a socialização de informações 
entre os ministérios no que se refere às políticas já existentes. O representante do 
MRE, Milton Rondó, chamou a atenção para a importância de aprovação do Decreto 
que institui o Plano Nacional de Agroecologia antes da realização da Rio +20, visto 
que, na sua opinião, será o tema central da Conferência. Adicionou que é uma 
questão de dar mais legitimidade à Política. Cláudia Calório, do MMA, informou sobre 
o evento “Diálogo Governo e Sociedade Civil – Devolutiva da Política Nacional de 
Agroecologia e Produção Orgânica”, que será realizado no dia 19 de maio próximo. 
Como encaminhamento, ficou de enviar para o e-mail da SE CAISAN a programação 
da Devolutiva, para repasse aos membros do Pleno. O Secretário Laudemir continuou, 
em seguida, sua fala sobre a apresentação do Plano Safra ao CONSEA, abordando os 
pontos principais que foram adicionados à versão 2012-2013, como o tema da 
erradicação da pobreza; comercialização e organização econômica e sustentabilidade, 
relacionada à agroecologia. Discorreu, ainda, sobre os ajustes estruturais que 
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precisam ser ainda trabalhados como a questão do crédito; ATER; adoção de uma 
política de gestão; apoio ao cooperado e às cooperativas; assistência técnica quanto à 
produção e à comercialização; endividamento dos agricultores familiares; tributação e 
não apenas formalização. Informou que esses temas estão sendo tratados e 
reformulações serão feitas nesse sentido. O ministério está instalando um Grupo de 
Trabalho, com a participação da sociedade civil, para debater e avançar nesses temas. 
Outro ponto, ainda nessa esteira, é ampliar as ações do Brasil sem Miséria para a 
região sul. Selvino Heck parabenizou o Secretário pela apresentação e defendeu que 
essa é a forma mais efetiva de expor os temas centrais do Plano Safra à Plenária do 
CONSEA. Milton Rondó concordou e reafirmou que a CONAB deve participar, junto 
com o MDA, dessa exposição ao CONSEA. Marcelo Gonçalves, do CONSEA, solicitou 
posicionamento do MDA quanto à participação do Ministro daquela pasta na Plenária. 
O Secretário ficou de confirmar oportunamente. Passou-se, então, para o segundo 
ponto de pauta, ou seja, breves relatos sobre os Comitês Técnicos da CAISAN. Patrícia 
Gentil, do MDS, iniciou sua fala sobre o CT 06 (Plano da Obesidade), dando um breve 
histórico sobre o trabalho do Comitê, suas realizações e ações futuras. Informou que o 
Plano está pronto e em fase de diagramação. Quanto às ações futuras, citou a 
instituição do Plano por Resolução. Colocou, também, a importância de se formar um 
Comitê Gestor no âmbito da CAISAN. No que se refere à instituição do Plano, a 
Secretária Maya julga que o tema da obesidade tem peso suficiente para a CAISAN 
convocar uma reunião do Pleno Ministerial. Seria um ponto de pauta forte. Foi 
acordado que também será apresentado no Pleno Ministerial duas propostas de 
Projeto de lei (publicidade de alimentos e cantinas escolares) como desdobramentos 
do Plano de Obesidade. Para isso, o CT6 será novamente convocado para elaborar as 
propostas. A Coordenadora-Geral de Monitoramento das Ações de SAN, do MDS, 
Carmem Priscila Bocchi também fez um breve relato sobre os trabalhos do Comitê 
Técnico de Avaliação e Monitoramento do Plano Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional - PLANSAN que apesar de ainda não ter sido instituído, já tece sua primeira 
reunião realizada em 26 de abril de 2012 e a segunda marcada para o próximo dia 24 
de maio. Informou sobre a composição, instalação e atribuições do CT. Valéria Burity, 
por sua vez, deu informes sobre a constituição do CT de Povos e Comunidades 
Tradicionais, que deve ter como objeto metodologia de mapeamento de violações de 
direitos e protocolos para inclusão em políticas públicas, e solicitou ao grupo a 
indicação de representantes para compor o Comitê. Como encaminhamento, a 
CAISAN enviará convocação marcando uma reunião. Encerrado o segundo ponto de 
pauta, iniciou-se o seguinte, que trata do novo Marco Legal governo-sociedade civil. 
Para tratar do tema, a CAISAN convidou Laís Lopes, da Secretaria-Geral da 
Presidência da República. A Assessora iniciou sua explanação sobre o trabalho que 
está sendo desenvolvido, incluindo a realização de um diagnóstico sobre a situação 
atual da relação de trabalho do governo com a sociedade civil; a metodologia que está 
sendo utilizada para o desenvolvimento do trabalho; a agenda, composição (14 
membros), cronograma e Plano de Trabalho do Grupo. Informou que estão em fase 
de escuta interna no governo para a primeira minuta estruturante. Um dos produtos 
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esperados é um projeto de lei para a contratação de organizações da Sociedade Civil. 
Pretende-se criar um termo de colaboração em substituição aos convênios, com 
regras diferenciadas e mais simplificadas. Também estão trabalhando na construção 
de um Decreto para suprir a lacuna de pagamento de pessoal quando há parceria com 
a sociedade civil. Informou que foi feito um censo das organizações existentes no 
País, com apoio do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA e do Instituo 
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. O resultado deverá ser publicado em 
dezembro de 2012. Pretende-se, ainda, criar um fundo com aportes do Banco 
Nacional do Desenvolvimento - BNDES e Petrobrás. Outra ação trata da formação e 
capacitação permanente das organizações com o apoio da Escola Nacional de 
Administração Pública – ENAP e da escola da Advocacia-Geral da União - AGU. A 
previsão é que os resultados destas ações devam ser apresentados em junho de 2012, 
com um seminário de devolutivas em dezembro do mesmo ano e aprovação do PL em 
2013. Por último, a Assessora informou que o Grupo já realizou 32 reuniões bilaterais 
com os ministérios e se colocou à disposição dos membros do Pleno para agendar 
novas, com aqueles que ainda não foram ouvidos. Com o encaminhamento, se 
comprometeu a enviar ao e-mail da CAISAN as minutas já elaboradas pelo Grupo. 
Solicitou que, por hora, não sejam divulgadas. Ainda sobre o tema, a representante do 
MAPA solicitou a realização de uma oficina para nivelamento dos ministérios 
participantes, antes da Rio +20. Não havendo mais assuntos a serem tratados, a 
reunião foi encerrada às dezoito horas e quinze minutos pela Secretária-Executiva 
substituta da CAISAN, Valéria Burity, e eu, Roziney Alencar Melo Weber, lavrei a 
presente ata que vai assinada por mim. 
 
Brasília, 16 de maio de 2012. 
 


