ESTADOS E DISTRITO FEDERAL
CONSEA ESTADUAL/DISTRITAL
ORIENTAÇÕES PRA PREENCHIMENTO DO
QUESTIONÁRIO
1. Este documento tem como objetivo somente dar conhecimento antecipado
das questões que serão solicitadas no questionário online!
2. O questionário online dos Conseas Estaduais/Distrital pode ser acessado no
seguinte endereço: http://goo.gl/forms/3Hc11xjzBWK0Jrg12
3. Solicitamos que não seja divulgado o link acima, pois qualquer um que tiver
acesso ao mesmo poderá preencher o formulário. Recomendamos que
somente uma pessoa seja responsável pelo preenchimento do formulário,
pois este não permite salvar as informações prestadas.
4. As informações fornecidas no questionário SOMENTE SERÃO ENVIADAS
AO FINAL DO PREENCHIMENTO, QUANDO O RESPONDENTE CLICAR
NO BOTÃO “ENVIAR”
5. O sistema do Google Forms não aceita que sejam retomadas as respostas já
informadas, impossibilitando o salvamento das mesmas. Assim
recomendamos enfaticamente que antes de iniciar o preenchimento do
formulário online, o respondente deve ter TODAS as informações em mãos,
pois se precisar pausar o preenchimento e a aba ou o navegador web em
que está o formulário for fechada antes que seja finalizado, as informações
já prestadas serão perdidas, sendo necessário recomeçar o preenchimento
desde o início.
6. Favor não enviar questionário respondido em word ou PDF anexo por e-mail,
somente serão aceitos questionários respondidos online.
PRAZO FINAL PARA PREENCHIMENTO: 4 DE JULHO DE 2016

PREENCHIMENTO PELO CONSEA
Bloco de Identificação do Conselho
Nome do presidente do Conselho Estadual de SAN:
Representa qual setor da Sociedade Civil:
Representa qual Organização da Sociedade Civil:
Telefone (com DDD):
Email:

Nome da pessoa responsável pelo preenchimento do questionário:
Função/Cargo:
Setor:
E-mail:
Telefone (com DDD):

BLOCO 1 - INFORMAÇÕES SOBRE O CONSEA ESTADUAL
1.1)






1.2)






















1.3)


Qual a proporção entre o número de membros da sociedade civil e o de
membros do governo representantes no Consea estadual?
Paritário (metade de governo e metade da sociedade civil)
1/3 rep. do governo e 2/3 da sociedade civil
Maioria de representantes de governo
Outra Proporção. Qual proporção?
Não Sabe

Quais áreas do governo estadual estão representadas no Conselho
Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional?
Assistência Social (Ação Social, Promoção Social, Desenvolvimento Social ou similar)
Setor de Obras e Infraestrutura
Fazenda, Planejamento, Administração, Setor Financeiro
Agricultura ou Agropecuária
Desenvolvimento Agrário ou Rural
Saúde
Educação
Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Indústria e Comércio, Turismo
Segurança Alimentar e Nutricional
Casa Civil ou Gabinete do Prefeito
Direitos Humanos
Trabalho
Povos e Comunidades Tradicionais
Abastecimento
Urbanismo e Meio Ambiente
Cultura
Esporte e Lazer
Pesca e Aquicultura
Outros Conselhos Estaduais
Outras áreas de governo
Não sabe

Quais setores da sociedade civil estão representados no Consea
Estadual?
Movimento ou associação ou cooperativas de agricultores familiares
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Movimento ou agricultores sem terra ou assentados da Reforma Agrária
Movimentos ou Associações de Bairro ou Comunitário
Movimento sindical
Representantes de pescadores artesanais
Movimento agroecológico e outras pautas ambientais
Movimento pastoral
Representações Religiosas
Sistema S (SENAI, SESI, SESC, SENAR, SEBRA, outros)
Organização patronal da rede varejista, Associação de Comércio ou Varejista
Organização patronal do setor de indústria, Associação da Indústria ou Empresarial
Área de Nutrição
Movimento Popular de Saúde, setor da saúde
Setor da Educação, Associação de Pais e Mestres, universidades
Entidades sócioassistenciais
Entidades de Direitos Humanos
Organizações Não Governamentais (ONGs)
Povos e Comunidades Tradicionais
Outros Conselhos Municipais
Outros Setores da Sociedade Civil, quais:
Não Sabe

(somente se a resposta da 1.3 incluir Povos e Comunidades Tradicionais ) 1.3.1) Quais
segmentos de Povos e Comunidades Tradicionais estão representados no Consea?

Andirobeiras

Apanhadores de Flores Sempre Viva

Benzedeiros

Caatingueiro

Caboclos

Caiçaras

Catadoras de Mangaba

Cipozeiros

Extrativistas

Extrativistas marinhos e costeiros

Faxinalenses

Fundo e Fecho de Pasto

Geraizeiros

Ilheus

Morroquianos

Pantaneiros

Pescadores Artesanais

Pomeranos

Povos Ciganos

Povos e Comunidades de Terreiro ou Matriz africana

Povos Indígenas

Quebradeiras de Coco Babaçu

Quilombolas

Raizeiras

Retireiros do Araguaia

Ribeirinhos

Vazanteiros

Outros segmentos de Povos e Comunidades Tradicionais

Não Sabe

1.4)






O Consea está vinculado administrativamente a qual órgão estadual?
Gabinete do(a) Governador(a)
Secretaria de Assistência Social (Ação Social, Promoção Social, Desenvolvimento Social ou
similar)
Secretaria de Agricultura ou Agropecuária (ou similar)
Secretaria de Desenvolvimento Agrário ou Rural (ou similar)
Secretaria de Saúde (ou similar)

3








1.5)




Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional (ou similar)
Secretaria de Educação (ou similar)
Abastecimento
Outro órgão estadual. Qual órgão?
Não há vínculo com nenhum outro órgão estadual
Não Sabe

Existe uma Secretaria Executiva para o Consea?
Sim
Não
Não Sabe

(somente se a resposta da 1.5 for sim) 1.5.1) Quantas pessoas trabalham na

Secretaria Executiva do Consea (recursos humanos)?








1.6)





















1.7)





1.8)







Uma pessoa
Duas pessoas
Três pessoas
Quatro pessoas
Mais pessoas, quantas:
Não há funcionários na secretaria executiva
Não Sabe

Que tipo de infraestrutura, móveis e equipamentos o Comsea dispõe para
seu funcionamento?
Sala própria
Sala Compartilhada
Mesas
Cadeiras
Armários
Aparelho de televisão (TV)
Impressora
Máquina fotográfica
Projetor de Datashow
De 1 a 3 computadores
Mais de 3 computadores
Acesso à internet
Website específico da Caisan
Telefone de uso exclusivo
Telefone compartilhado com outros setores
Possui 1 veículo de uso exclusivo
Mais de 1 Veículo de uso exclusivo
Não possui veículo próprio, mas utiliza veículos de algum órgão.
Não sabe
Outras, Quais:

As decisões e ações previstas por lei para o Consea têm qual caráter?
Consultivo – tem papel de propor e recomendar sobre as ações de SAN à gestão municipal
Deliberativo – tem poder de decisão para determinar quais devem ser as ações da política de
SAN na gestão municipal
Consultivo e Deliberativo
Não Sabe

Qual a periodicidade das reuniões do Consea?
Mensal
Bimestral
Semestral
Anual
Outra:
Não Sabe
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1.9)




O estado dispõe de recursos orçamentários para o funcionamento do
Consea?
Sim
Não
Não Sabe

(somente se a resposta da 1.9 for sim) 1.9.1) No ano de 2015, qual foi o valor

previsto no orçamento do estado para o funcionamento do Consea?
1.10) Quais tipos de apoio que o Consea dispõe para o seu funcionamento?








Material de escritório e/ou expediente
Apoio logístico (diárias, passagens, ressarcimento de gastos com deslocamento, veículos ou
similar)
Apoio para confecção de materiais gráficos
Apoio de comunicação ou divulgação de suas ações
Não recebe estes apoios
Outro tipo de apoio. 1.10.1) Qual tipo de apoio?
Não Sabe

1.11) O Consea recebe denúncias de violações de Direito Humano à
Alimentação Adequada?




Sim
Não
Não Sabe

(somente se a resposta da 1.11 for sim) 1.11.1) Quais são os tipos de denúncias que

o Comsea recebe?


























Desvio de recursos públicos
Irregularidades de programas e ações governamentais
Desnutrição na população
Produção, comercialização e distribuição de alimentos contaminados ou em má qualidade para
consumo humano
Má distribuição de cestas de alimentos
Falta de acesso a programas e ações do governo
Contaminação de trabalhadores ou agricultores por agrotóxico
Contaminação de lavouras ou animais por agrotóxicos
Contaminação e/ou intoxicação de crianças, jovens ou outras pessoas por agrotóxicos, na
cidade ou no campo
Contaminação de alimentos por agrotóxicos.
Contaminação de recursos hídricos por agrotóxicos
Pulverizações indiscriminadas de determinadas aéreas com Agrotóxicos
Inadequação de ações e programas de governo a grupos específicos
Interrupção/falta de continuidade de programas e ações do governo
Falta de acesso a crédito para agricultura familiar
Qualidade de alimentos produzidos em Equipamentos Públicos de SAN
Oferta e/ou qualidade da alimentação escolar
Saúde na escola
Cantinas escolares (comércio)
Qualidade ou escassez de água para consumo humano
Vulnerabilidade Socioeconômica de famílias ou populações
Vulnerabilidade, Fome e/ou insegurança alimentar e nutricional grave de Povos e Comunidades
Tradicionais
Desmatamento ilegal de áreas protegidas
Outros tipos de denúncia. Quais outras denúncias?
Não Sabe

(somente se a resposta da 1.11 for sim) 1.11.2) Faça uma breve descrição sobre como

são tratadas as denúncias
monitoramento, entre outros):

recebidas

(instrumentos,

encaminhamentos,
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1.12) O Consea realiza ações sistemáticas voltadas para o controle social de
Programas e/ou Políticas de SAN?




Sim
Não
Não Sabe

(somente se a resposta da 1.12 for sim) 1.12.1) Quais programas ou políticas de SAN

fazem parte das atividades de controle social do Consea?
















Ação de Distribuição de Alimentos – ADA
Programa de Aquisição de Alimentos – PAA
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
Programa Bolsa Família – PBF
Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT
Política de Garantia de Preços Mínimos - PGPM
Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional – SISVAN
Equipamentos Públicos de SAN
Programa Nacional para Redução do Uso de Agrotóxicos (Pronara)
Assistência Técnica e Extensão Rural
Política Nacional de Abastecimento Alimentar – PNAA
Programa Nacional de Reforma Agrária – PNRA
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF
Programa Saúde na Escola – PSE
Outros programas e/ou políticas de SAN, quais:

(somente se a resposta da 1.12 for sim) 1.12.2) Faça um breve relato sobre a

metodologia utilizada para o controle social

1.13) O Consea realiza ações para ampliação da participação social nas suas
decisões?




Sim
Não
Não Sabe

(somente se a resposta da 1.13 for sim) 1.13.1) Faça um breve relato sobre as ações

realizadas para a ampliação da participação social nas decisões do Consea

Bloco 2 - Avaliações E Percepções
2.1) Identifique a opção que melhor representa a relação entre CONSEA e
CAISAN no seu Estado ou Distrito Federal:







Clara e sem conflitos.
Conflituosa, por conflito de papéis e funções.
Não definida, por inexistência de instrumentos formais que a estabeleçam.
Informal, por relações interpessoais e menos institucionais.
Conflituosa, por disputa de poder político.
Não existente.

2.2) Defina como se dá a relação entre CONSEA e CAISAN no seu Estado/DF/.
Descreva brevemente.
2.3) Como o Consea estadual avalia o papel e a função desempenhada pelas
Universidades no fortalecimento do Sisan no Estado ou Distrito Federal?
2.4) Qual a sua percepção sobre o grau de interesse político do seu Estado/DF
na implementação do SISAN?
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Muito interesse, com manifestações e atos concretos do poder público local nesse processo.
Algum interesse, necessitando de mais reforço institucional e mais articulação interinstitucional.
Baixo, apenas incipiente.
Inexistente.
Outro:

2.5) Quais são as fragilidades percebidas em relação ao estágio atual de
implementação do SISAN em seu estado ou Distrito Federal?
2.6) Quais são as potencialidades percebidas em relação ao estágio atual de
implementação do SISAN em seu estado ou Distrito Federal?
2.7) Quantas pessoas participaram do preenchimento do questionário?
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