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VI REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENO EXECUTIVO DA CAISAN 

 

 

DATA: 26 de novembro 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) Abertura;  

2) Exposição de Motivos do CONSEA: Balanço, Proposta de fluxo e Encaminhamentos; 

3) Balanço da CAISAN 2012;  

4) Plenária do CONSEA: PL Abastecimento;  

5) Informes gerais e  

6) Encerramento 

 

PARTICIPANTES  

 

ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

CONAB/MAPA Rogério Neuwald 

FNDE/MEC  Lorena Chaves e Sara Lopes 

FUNAI/MJ Diana Zuim e Patrícia Neves 

MCID  

MCTI Elaine Pasquim 

MDA  Pedro Bavaresco 

MDS Maya Takagi, Valéria Burity 

MF Aloísio Melo 

MMA  

MPA Luís Alberto de Mendonça Sabanay 

MPOG Danielle Cronemberger 

MRE  

SAÚDE Patrícia Jaime 

SEPPIR  Maria do Socorro Guterres 

SPM Raimunda Mascena 

SDH Maria Marinete Merss 
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CONSEA   

CASA CIVIL   

PRESIDENCIA Selvino Heck 

 

 

RELATO 

  A Secretária da SESAN, Maya Takagi, iniciou a reunião dando boas vindas para 
todos, passou os pontos de pauta da reunião e solicitou que os membros do Pleno se 
apresentassem. Após a rodada de apresentações, iniciou a reunião pelos informes 
gerais. Falou sobre as Oficinas do SISAN, a Nacional e as Regionais, informando que o 
Relatório da Oficina Nacional sobre o SISAN está pronto e que após sua revisão, 
enviará aos participantes. Informou que a SE-CAISAN realizou a oficina da região sul 
nos dias 22 e 23 de novembro, em Florianópolis/SC e organizará para este ano ainda, 
a Oficina Regional Norte, nos dias 06 e 07 de dezembro, em Belém/PA e a do Centro-
Oeste, nos dias 10 e 11 de novembro, em Brasília/DF. Segundo a Secretária, as outras 
três serão realizadas no início de 2013, devido a entraves com os processos 
licitatórios. Solicitou que os membros do Pleno participem da Oficina Regional do 
Centro-Oeste. Informou que o Estado de Pernambuco apresentou ao MDS/SESAN seu 
primeiro Plano Estadual de SAN e se comprometeu a enviar cópia do documento aos 
presentes. Em seguida, salientou que a Plenária do CONSEA será realizada na quinta, 
dia 29 de novembro e passou os pontos de pauta do evento. Falou sobre o Seminário 
de Pesquisa em SAN, que ocorrerá no período de 4 a 6 de dezembro, com o objetivo 
de articular uma rede de pesquisadores nas universidades que lidam com o tema. 
Convidou os presentes e solicitou que os ministérios enviem suas contribuições para 
compor a sua fala na Mesa Redonda "Estado da Arte e Demandas Brasileiras de 
Pesquisa em SAN". Finalizou este ponto de pauta informando que no dia 30 de 
novembro haverá o lançamento do Marco Estratégico de EAN, na CONAB. Valéria 
Burity, da Secretaria Executiva da CAISAN, complementou o informe sobre as Oficinas 
do SISAN observando que os resultados demonstram que diversos temas estão sendo 
pautados, possibilitando o mapeamento de ações prioritárias da Política de SAN, na 
ponta. Comprometeu-se a enviar os resultados sistematizados aos membros do Pleno. 
Em seguida, passou-se ao ponto 2 da pauta, que trata das Exposições de Motivos 
(EM) do CONSEA, com a apresentação da Consultora da CAISAN Thaís Franceschini. A 
Consultora iniciou sua apresentação colocando os objetivos da consultoria, quais 
sejam: Sistematizar as Exposições de Motivos emitidas pelo CONSEA desde 2003; 
Subsidiar a construção de respostas para as Exposições de Motivos definidas como 
prioritárias; e apoiar a criação de uma proposta de fluxo para encaminhamento e 
acompanhamento das Exposições. Passou à delimitação do objeto da pesquisa: 
Limitação de tempo; Revisão do objeto das EM de 2007 a 2012; Cobrança das EM 
2011 e 2012 e a sugestão de EM prioritárias pela Secretaria-Executiva do CONSEA. 
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Exibiu os temas para a sistematização das Exposições; as EM emitidas de acordo com 
cada um dos temas e a avaliação das respostas por cada Ministério. Explicou que o 
foco da consultoria é as EM emitidas após o início dos trabalhos da CAISAN, em 2011: 
Cobrança das EM não respondidas; Estudo mais aprofundado das EM de 2011 e 2012; 
Relação da EM com as diretrizes e objetivos do PLANSAN e a avaliação dos principais 
temas que aparecem em cada EM. Passou-se, então, às EM emitidas em 2011 e 2012, 
elencando quais serão prioritárias para a elaboração de respostas dos Ministérios. 
Elaine pasquim, do MCTI, informou que das EM de 2011 elencadas, a de nº 09, já foi 
respondida diretamente à Presidência da República e ficou de encaminhar a cópia do 
documento à CAISAN. O grupo passou às Em de 2012, com o intuito de integrar aos 
temas de 2011, no intuito de elaborar uma resposta conjunta. Quanto às de 2012, a 
Consultora informou que as de nº 8, 9 e 10 ainda não foram encaminhadas pelo 
CONSEA, mas ainda assim são consideradas prioritárias pelo Conselho. Ficou acordado 
pelos participantes que as respostas às EM intersetoriais serão compiladas pela 
CAISAN e as demais, poderão ser respondidas pelos órgãos responsáveis e enviadas 
diretamente à Casa Civil, com informe à CAISAN. Quanto ao papel da CAISAN, o 
grupo colocou como preocupação não tirar da Casa Civil o papel de articuladora no 
processo de envio das EM e obtenção de repostas dos ministérios. Valéria Burity e 
Maya Takagi afirmaram que a finalidade de envolver a CAISAN no fluxo é auxiliar 
nessa articulação para a obtenção de respostas integradas. Aloísio Melo colocou que 
muitos dos temas estão sendo processados pelo Governo Federal nesse momento e, 
portanto, a CAISAN, antes de formular uma resposta formal ao CONSEA, deve 
acompanhar e monitorar o estágio de desenvolvimento e informar sobre o andamento 
das matérias, periodicamente, ao Conselho. Para Selvino Heck, é importante que se 
mantenha um fluxo regular de respostas para evitar o acúmulo. Ainda, é necessário 
rever a questão do fluxo, que ainda é muito lento e pouco efetivo, e dos prazos. 
Priscila Bocchi informou sobre a criação do Sistema de Monitoramento do PLANSAN, 
que depois de finalizado, em 2013, vai dar celeridade ao processamento das 
respostas. Os subsídios serão extraídos deste Sistema, que será alimentado pelos 
Ministérios. Segundo Maya Takagi, o importante no momento é discutir e encaminhar 
uma proposta de fluxo. Aloísio Melo sugeriu que em primeiro deve-se selecionar, nas 
EM emitidas em 2011 e 2012, quais são as prioritárias; em segundo, a Casa Civil 
deveria discutir com a CAISAN quais são as intersetoriais e neste caso, a CAISAN deve 
organizar e consolidar uma resposta com o apoio dos ministérios; por último, a 
CAISAN envia o documento à Casa Civil. As EM de 2011 selecionadas foram: as de nº 
2, 5, 6, 7, 9 e 12. A CONAB vai organizar as respostas para as EM de nº 2 e 6. A de nº 
7, será organizada pela CONAB com o apoio do MPOG; O MDS se responsabiliza pela 5 
e o MDA pela 12. Quanto as de 2012, a SG e o MDA se responsabilizam pela nº 5; o 
MDS pela 6, 8 e os Ofícios 283 e 297. A Secretaria-Geral conduzirá a número 9 e a 
FUNAI a nº 10. Foi pactuado que as EM serão enviadas aos órgãos ainda esta 
semana, com um prazo de resposta até 15 de dezembro próximo, diretamente para a 
presidência da República ou para a CAISAN, se for Intersetorial. Para que a EM não 
demore a chegar às mãos dos responsáveis, o CONSEA ficou de encaminhar os 
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números de protocolo da Casa Civil para que os gestores acompanhem a tramitação 
dos documentos uma vez recebidos nas suas Pastas. A CAISAN vai monitorar as 
respostas e a ideia é que este fluxo possa ser adotado a partir das próximas Plenárias 
do CONSEA. Passado ao ponto de pauta seguinte, Valéria Burity apresentou o Balanço 
2012 da CAISAN, apresentando uma “linha do tempo” onde constam as principais 
atividades e ações da Câmara no decorrer do ano. Neste ponto, Patrícia Jaime colocou 
sua preocupação com a não publicação do Plano de Obesidade este ano, pois as ações 
propostas no Plano já estão sendo executadas pelo Ministério da Saúde e precisam de 
respaldo. Há, segundo ela, uma pressão muito grande para que seja publicado ainda 
em 2012. Nesse sentido, gostaria de obter um posicionamento do MDS quanto à 
publicação. Maya Takagi colocou a dificuldade da realização de uma reunião do Pleno 
Ministerial para deliberação e aprovação do documento. Conforme a Secretária, esta 
reunião só deverá acontecer no início de 2013, mas que de todo modo, o MDS vai 
elaborar uma resposta ao Ministério da Saúde, justificando o atraso na publicação e se 
compromete a propor uma outra opção de aprovação e publicação que não passe pelo 
Pleno Ministerial. No que se refere ao planejamento de 2013, Selvino Heck sugeriu 
que o grupo elegesse os temas centrais a serem debatidos pelo Pleno Executivo. 
Segundo ele, as reuniões do Pleno tem um ritmo e grau de comprometimento 
surpreendentemente bom, ocasionando no avanço de temas centrais.  Para Maya 
Takagi, os temas centrais para 2013 são o planejamento da Conferência +2; a revisão 
do PLANSAN; o Regimento Interno do CONSEA; e a publicação do Plano de 
Agroecologia. O próximo ponto de pauta, a respeito da Plenária do CONSEA foi 
abordado. A SE CAISAN se comprometeu a enviar o questionário de avaliação do 
CONSEA para devolutiva até quarta, dia 28 de novembro. Definiu-se, ainda, os 
membros do Pleno que participarão das Comissões Permanentes. CP 6: Funai; CP 2: 
Secretaria-Geral; CP 2 e 3: CONAB e MDS;  e o FNDE nas CP 1, 2 , 3  e 7. No que se 
refere ao PL Abastecimento, Priscila Bocchi, da SESAN, informou sopre o status do 
Projeto de Lei no momento. Iniciou com um breve histórico, esclarecendo que o PL foi 
aprovado pelo Pleno Executivo há um ano e vinte dias. Esclareceu que foi criado no 
âmbito do CONSEA um Grupo de Trabalho composto pelo MDS, CONAB, MDA e MAPA 
para tratar do tema e preparar a exposição para a Plenária no dia 28 de novembro. 
Segundo a Coordenadora-Geral o documento é composto por 4 páginas que enfatiza 
como encaminhamentos: 1) que o PL aprovado pela CAISAN comece a tramitar, como 
uma proposta do próprio CONSEA; e 2) a criação de uma estrutura no MAPA que leve 
adiante a Política. Na Plenária, o PL vai ser apresentado por Renato Maluf. Haverá 
uma fala do Ministro do MAPA, outra da CAISAN e da CONAB, por Silvio Porto, sobre o 
conteúdo do PL. Por último, haverá a apresentação de uma experiência local de 
implantação da Política, seguida de uma fala do CONSEA baseada no documento. As 
Comissões 2 e 3 discutirão o documento. Priscila Bocchi, esclareceu, ainda, que o PL 
ainda não foi adiante devido a seu caráter Intersetorial. Após a análise da 
CONJUR/MDS, os ministérios envolvidos devem deliberar e aprovar o documento. 
Segundo Maya Takagi, um processo de consulta não é fácil. Sugeriu que o processo 
seja conduzido pela Casa Civil, com a realização de uma reunião com os Ministérios. O 
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PL poderá ser arredondado e enviado para a Presidência da República via SIDOF. 
Segundo Selvino Heck, o PL Abastecimento é muito importante, pois fecha o elo 
composto pelas políticas de SAN e Agroecologia. Sugeriu que para dar peso à 
apresentação à Plenária do CONSEA, mais um ministro seja convidado para compor a 
Mesa, além do Ministro do MAPA. A reunião foi encerrada às 17:30 e eu, Roziney 
Alencar Melo Weber lavrei a presente ata que vai assinada por mim. 
 
 
   
 
 
 
 


