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VII REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENO EXECUTIVO DA CAISAN 

 

 

DATA: 20 de fevereiro 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) Abertura;  

2)  Aprovação da Ata da VI Reunião;  

3)  Encaminhamentos das Oficinas Regionais; 

4)  Planejamento 2013;  

5)  1ª Plenária do CONSEA de 2013;  

6)  Aprovação do Regimento Interno da CAISAN; e  

7)  Outros 

 

PARTICIPANTES  

 

ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

CONAB/MAPA Rogério Neuwald 

FNDE/MEC  Thais de Andrade e Regiane Fonini 

FUNAI/MJ Patrícia Chagas e José Augusto Lopes Pereira 

MCID  

MCTI Elaine Pasquim 

MDA   

MDS Arnoldo Campos, Valéria Burity 

MF  

MMA  

MPA Douglas S. Pereira 

MPOG Danielle Cronemberger 

MRE Milton Rondó Filho 

SAÚDE Patrícia Jaime 

SEPPIR  Luana Lazzeri Arantes 

SPM Maria do Carmo Godinho 
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SDH Maria Marinete Merss 

CONSEA   

CASA CIVIL  Darci Bertholdo 

PRESIDENCIA Selvino Heck 

 

 

RELATO 

  O Secretário da SESAN, Arnoldo Campos, iniciou a reunião dando boas vindas 
para todos, comunicou que está assumindo a SESAN e agradeceu o empenho de Maya 
Takagi, que o antecedeu na Secretaria da SESAN, na consolidação da Política de SAN 
e da CAISAN. Revisou os pontos de pauta propostos para a reunião e solicitou que os 
membros do Pleno se apresentassem. Após a rodada de apresentações, Valéria Burity 
apresentou uma síntese das Oficinas Regionais de Implantação do SISAN organizadas 
pela CAISAN em 2012 nas regiões Sul, Norte e Centro-Oeste. Falou sobre os 
resultados e encaminhamentos das Oficinas, ressaltando que estas buscaram a 
convergência entre a gestão do SISAN e a Política Nacional de SAN, pois o SISAN visa 
fortalecer a intersetorialidade e a participação social nos programas de SAN. Dentre os 
principais resultados destacam-se: 1) A reafirmação de que os planos estaduais de 
SAN devem expressar o exercício concreto de articulação dos programas; 2) A 
constatação de que os planejamentos elaborados nas oficinas para fortalecimento dos 
CONSEAs e CAISANs estaduais estão sendo utilizados pelos estados; 3) A necessidade 
de realizar uma oficina sobre compras institucionais e SISAN; e 4) A definição que se 
deve iniciar a Instituição do Fórum Tripartite de SAN (inicialmente sem os municípios). 
Valéria informou, ainda, que os relatórios das Oficinas Nacional e Regionais foram 
encaminhados para os e-mails dos membros do Pleno Executivo. Arnoldo Campos 
informou sobre a realização de mais três Oficinas, duas no Nordeste e uma no 
Sudeste, que encerrarão esse ciclo de atividades.  No que se refere ao Planejamento 
da CAISAN, afirmou que os temas de discussão deste ano serão pactuados pelo grupo 
e que há uma grande preocupação de tornar as reuniões do Pleno um espaço que 
promova o debate de temas, questões e desafios para o cumprimento do PLANSAN. 
Uma questão colocada como desafio pelo Secretário diz respeito ao início do trabalho 
de pactuação com os estados e municípios, e sua proposta foi de realizar, até o final 
do primeiro semestre de 2013, uma reunião com todas as CAISANs Estaduais em 
Brasília, para ter clareza do Sistema. Esclareceu que um dos objetivos da SESAN e do 
MDS é colocar os programas da Secretaria e do Ministério nas CAISANs Estaduais para 
serem debatidos e, então, dar início aos processos de pactuação. O Secretário citou o 
PAA, Água, Cestas, Equipamentos Públicos e o Brasil Sem Miséria, como pautas das 
CAISANs estaduais. Outra tarefa do grupo, ressaltou o Secretário, é a revisão do 
PLANSAN. Em seguida, passou a palavra à Patrícia Costa, da SESEP/MDS, para 
explanar a medida anunciada no dia anterior pela Presidenta da República sobre a 
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ampliação dos benefícios do Bolsa Família. Foi distribuído um texto explicativo sobre 
as medidas e uma cartilha sobre o Plano Brasil sem Miséria. Patrícia Jaime, do 
Ministério da Saúde, falou sobre as ações conjuntas do MS e MDS no Plano Brasil 
Carinhoso, por meio do Programa Saúde na Escola. Após a apresentação, o Secretário 
solicitou à Priscila Bocchi que fizesse um informe sobre as atividades desenvolvidas 
pelo CT 09, de Avaliação e Monitoramento do PLANSAN. A Coordenadora-Geral fez um 
histórico sobre a formação do CT em 2012, e sobre as cinco reuniões já realizadas, 
bem como apresentou brevemente o balanço do Plano, resultado da pesquisa feita 
junto aos ministérios. Em seguida, falou sobre a metodologia utilizada e os resultados 
obtidos. Informou, ainda, que os resultados foram apresentados à Plenária do 
CONSEA e que o documento de contribuições ao PLANSAN, elaborado pelo Conselho, 
será encaminhado por e-mail aos membros do Pleno para que estes respondam a SE-
CAISAN, a qual irá, posteriormente, sistematizar a resposta. Informou que o CT ainda 
não foi instituído formalmente devido ao Regimento Interno da CAISAN, que atribui 
essa competência ao Pleno Ministerial. Uma vez publicado o novo Regimento Interno, 
que está em processo de aprovação por Aviso Ministerial, essa pendência será sanada. 
Quanto aos nomes apresentados pelos Ministérios que compõem o CT 09, solicitou 
que as pastas dos participantes ratifiquem ou indiquem novos representantes. Leu os 
pontos da pauta discutidos na reunião do dia 19 de fevereiro. Falou que na próxima 
reunião do CT 09 e o Ministério do Planejamento deverão apresentar a metodologia e 
o sistema de monitoramento do PPA, através do Sistema Integrado de Planejamento e 
Orçamento (SIOP). A ideia é integrar de alguma maneira o DATASAN ao SIOP, para 
fazer com que o PLANSAN converse com o PPA. Sugeriu que seja realizada a 
apresentação dos dois sistemas na próxima reunião do Pleno. Outra questão discutida 
pelo CT foi a grande quantidade de ações no PLANSAN e a necessidade de 
priorização. O Comitê vai preparar um documento para subsidiar as discussões da 4ª 
CNSAN+2 e, além disso, já definiu seu calendário de reuniões para 2013. Valéria 
Burity acrescentou que o CT vai trazer os primeiros subsídios para a revisão do Plano 
e que já está detectando uma série de problemas existentes; e deve também propor 
uma metodologia de revisão. Arnoldo Campos afirmou que é importante desenvolver a 
metodologia de monitoramento para subsidiar a revisão do PLANSAN, que deve 
acontecer em 2013. Solicitou que o CT apresente uma proposta de metodologia na 
próxima reunião do Pleno para validação. Luana Arantes colocou que a SEPPIR pode 
contribuir para a revisão do Plano, mesmo não fazendo parte do CT, para trazer 
contribuições em relação ao tema PCT. Arnoldo Campos destacou que seria 
importante que a SEPPIR participasse do CT. Selvino Heck fez um informe sobre a 
elaboração do Plano de Agroecologia e Produção Orgânica, que deve ser concluída na 
data de hoje. Falou que o Plano de Agroecologia ainda não foi cruzado com o 
PLANSAN. Assim que o plano estiver pronto, a Comissão encaminhará a minuta para 
os membros do Pleno. Selvino Heck colocou, ainda, que o debate sobre a Conferência 
+2 deve ser iniciado de imediato. E por fim, que a convergência do Plano de 
Agroecologia com o PLANSAN é uma questão que deve ser inserida na pauta do 
Pleno. Michelle Lessa, do CONSEA, informou sobre o debate conduzido pela Mesa 
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Diretiva a respeito da 4ª CNSAN +2. Comunicou que será formada uma Comissão 
Organizadora e que o olhar da Mesa será mais macro, debruçando-se sobre o 
cumprimento das metas na ponta e analisando o cumprimento das metas do PLANSAN 
do ponto de vista qualitativo, nos estados e municípios. Além disso, o CONSEA aponta 
que o BSM vai precisa ser mais debatido e que oportunidade para tal será durante a 
Conferência +2. A ideia é organizar os debates em atividades integradoras, como foi 
feito na 4ª CNSAN. A proposta é que a Comissão se reúna em abril e que seja 
composta de quatro pessoas da sociedade civil e quatro do Governo Federal, no 
máximo. A Conferência deverá ser realizada em Brasília no final de 2013. A data só 
será definida depois da contratação da empresa licitada. Nesse sentido, Arnoldo 
Campos solicitou que os membros tragam na próxima reunião suas indicações para a 
composição da Comissão. Com relação ao Planejamento de 2013, Patrícia Jaime 
apontou a pendência na aprovação do Plano de Prevenção e Controle da Obesidade e 
sua subsequente publicação, relembrando os encaminhamentos dados na última 
reunião do Pleno. Em resposta, Valéria Burity esclareceu que isso se deveu ao fato de 
ainda não ter sido possível reunir o Pleno Ministerial. A Secretaria-Executiva da 
CAISAN preparou minuta de Aviso Ministerial solicitando aos ministros que integram o 
Pleno Ministerial a aprovação do Plano. Acrescentou que os expedientes encontram-se 
no Gabinete da Ministra, na dependência de uma reunião com o novo Secretário da 
SESAN. Com relação ao CT 06 – Plano de Obesidade, que já foi encerrado, informou 
que após a alteração do Regimento Interno da CAISAN, será possível definir um novo 
período de vigência. Arnoldo Campos se comprometeu a tratar com a Ministra sobre a 
publicação do Plano. Patrícia Jaime acrescentou que é necessário constituir o Grupo 
Gestor do Plano, no âmbito da CAISAN, a fim de definir as responsabilidades quanto à 
sua coordenação, acompanhamento e monitoramento e questionou a inserção do 
Plano de Prevenção e Controle da Obesidade na Diretriz 05, uma vez que este Plano 
não é só de responsabilidade do Ministério da Saúde. Acrescentou que o Ministério do 
Planejamento selecionou as metas do Plano de Obesidade como metas para monitorar 
no PPA, atribuindo a responsabilidade ao Ministério da Saúde. Danielle Cronemberger 
esclareceu que o Ministério do Planejamento está atualizando o PPA com as 
contribuições dos ministérios, inserindo novas iniciativas de políticas públicas, como o 
Plano de Obesidade e o Brasil Carinhoso. Já foi proposta a inserção do Plano, porém 
sem definir a qual pasta cabe a sua coordenação. Arnoldo Campos ressaltou a 
importância de constituir o Grupo Gestor, assim como é naturalmente papel da Saúde 
a coordenação do Grupo Gestor. Em seguida perguntou aos membros do Pleno se 
havia algum outro tema a ser inserido no Planejamento da CAISAN e não havendo 
manifestações, passou aos informes gerais. Michelle Lessa informou que a Mesa 
Diretiva do CONSEA, em 2013, definiu tratar de temas como o SISAN, SAN na 
Amazônia, mercados institucionais, preço dos alimentos, diretrizes voluntárias da terra 
e consumo de alimentos. Falou sobre as mesas de controvérsias que abordarão os 
transgênicos, em continuidade à de agrotóxicos, e o seminário sobre SAN e saúde das 
mulheres e crianças indígenas. Valéria Burity fez um informe sobre o Edital de 
Justificativa nº 10/2012, da CAISAN, suas metas e os convênios que já estão em 



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE COMBATE À FOME 

 
SE-CAISAN 

Secretaria-Executiva da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional 

 

 
Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - SESAN 

Secretaria-Executiva da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional - CAISAN 
Esplanada dos Ministérios Bloco “A”, Sala 425 

Brasília/DF 70054-906 –  

Tel: (61) 2030-1649 / Fax: (61) 2030-1660 / e-mail: caisan@mds.gov.br 

 

execução. Passou-se ao informe sobre publicações da CAISAN para 2013. Priscila 
Bocchi informou que o próximo Caderno SISAN 01/2013 será a publicação do 
documento sobre a volatilidade de preços, elaborado por Renato Maluf. Milton Rondó 
sugeriu que o tema preço dos alimentos seja discutido, por se tratar de assunto de 
grande importância, que está na pauta de debates na arena internacional. Sugeriu 
que a CAISAN monitore o tema. Comprometeu-se a repassar aos demais membros a 
análise feita pelas Embaixadas do Brasil, onde temos representação diplomática, sobre 
o impacto das frequentes alterações dos preços internacionais e da inflação de 
alimentos nos países. Recomendou envolver o IPEA. Rogério Newald informou que a 
CONAB está realizando um termo de cooperação com o IPEA para criar um 
Observatório sobre preço de alimentos, mas que este ainda está em fase inicial.  
Priscila Bocchi sugeriu que fosse feito um trabalho conjunto para colocar em 
funcionamento o Observatório, visto que cada ministério monitora a questão de 
acordo com seus interesses. Arnoldo Campos colocou que esta temática está em 
discussão na CAISAN e CONSEA há algum tempo, que a Câmara deve dar sequência a 
este tema, e propôs que entre como ponto de pauta na próxima reunião do Pleno, 
convidando IPEA e a CONAB para apresentar a cooperação e debater o tema com o 
grupo. Voltando ao tema das publicações, Telma Castellobranco propôs que os 
Cadernos SISAN tratem de temas priorizados pela CAISAN expressando a visão dos 
ministérios que compõem a Câmara, a partir da abordagem inerente a cada 
ministério. Dessa forma, o Caderno será um espaço de convergência. Valéria solicitou 
aos membros do Pleno que enviassem sugestões de temas. Passou-se ao informe 
seguinte. Valéria Burity retomou a discussão sobre os Fóruns de Pactuação e solicitou 
a aprovação do Pleno para a instituição de um Comitê Técnico da CAISAN que vise 
propor a regulamentação, a metodologia e a realização do 1º Fórum Tripartite, ainda 
sem a participação dos municípios, apenas de Governos Federal e Estaduais/Distrital. 
A criação do CT foi aprovada e a Secretaria-Executiva da CAISAN irá encaminhar e-
mail solicitando a indicação de representantes. Luana Arantes sugeriu que a SAGI seja 
convidada para a próxima reunião e que esta Secretaria apresente os resultados da 
Chamada Nutricional Quilombola. Arnoldo Campos informou que a SESAN vai verificar 
se a pesquisa está concluída e sugeriu que seja discutida, inicialmente, no âmbito do 
CT PCT.  No que se refere à atualização do Regimento Interno da CAISAN, Valéria 
Burity registrou que à exceção do Ministério do Desenvolvimento Agrário e da 
Secretaria de Políticas para as Mulheres, o MDS recebeu Avisos Ministeriais dos 
ministérios que compõem a CAISAN, aprovando as alterações propostas. Solicitou que 
fosse registrado em Ata que embora o MDS não tenha recebido ainda os dois Avisos, 
os ministérios mencionados aprovaram o novo Regimento Interno e estão 
providenciando o envio dos expedientes que formalizam tal posicionamento.  A 
representante da SPM, presente na reunião, ratificou a informação sobre a aprovação. 
Michelle Lessa fez um informe sobre a pauta da Plenária do CONSEA, a ser realizada 
no dia 27 de fevereiro. Por fim, os membros do Pleno aprovaram sem ressalvas a Ata 
da VI Reunião do Pleno Executivo, realizada em novembro de 2012. A reunião foi 
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encerrada às 16:40 e eu, Roziney Alencar Melo Weber, lavrei a presente ata que vai 
assinada por mim. 
 
 
 
ROZINEY ALENCAR MELO WEBER 
 


