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RELATO DA XXIX REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENO DA CAISAN 

 

DATA: 15 de fevereiro de 2017 

HORÁRIO: 14h30 – 16h30 

LOCAL: Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário - MDSA, Esplanada dos 

Ministérios, Bloco A, 8º andar, sala de reuniões do Gabinete do Ministro.  

 

P A U T A 

 

1. Aprovação da pauta e da ata da última reunião da CAISAN - Secretário Executivo 

da CAISAN – Caio Rocha. 

  

2. Apresentação das principais estratégias e metas do PLANSAN e pactuação sobre o 

processo de monitoramento - SE CAISAN 

 

3. Fala do Ministro Osmar Terra – Presidente da CAISAN 

 

4. Assuntos Gerais e Encerramento  

 

Às 14h45, Secretário-Executivo da CAISAN, Caio Rocha, deu início à XXIX Reunião 

Ordinária do Pleno Executivo da CAISAN, na presença dos representantes dos seguintes 

órgãos: Casa Civil, SEGOV, MDSA, SEAD, MCidades, MS, MRE, MAPA, MI, MP, MMA, 

MF, MT, FNDE, MDH e SEPPIR.  

    

ÓRGÃOS REPRESENTANTES 

CASA CIVIL Fabiana Martins, Jamille Sales Dias  

SEGOV/PR Henrique Ferreira, Rogério Neuwald 

MDSA Caio Rocha, Carmem Priscila Bocchi, Patrícia Gentil, Janine 

Coutinho, Kathleen Machado, Andressa Beig Jordão, Viviane 

Dutra, Lilian Rahal, Carolina Graziadei, Pâmela Santos, Pedro 

Romani, Rafaela de Sá Gonçalves, Natália Araújo, Kathleen 
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Machado 

SEAD Igor Teixeira, Rodrigo Venturim 

MCidades  Isabela Sbampato  

MS Michele Lessa, 

MRE Durval Luiz de Oliveira Pereira 

MAPA Andrea Parrila   

MI Marcelo Nasser Loureiro  

MP Rejane Rodrigues de Caravalho  

MMA Juliana Simões  

MF  Gabriela Lopes Souto 

MT Pablo Tatim 

FNDE Renata Mainenti   

MDH Letícia Antônia Quixadá  

SEPPIR Bárbara Estanislau  

 

1. Aprovação da pauta e da ata da última reunião da CAISAN. 

  Após aprovação do relato da XXVIII Reunião Ordinária do Pleno Executivo, Caio Rocha 

(SE-CAISAN) apresentou a pauta da presente reunião, aprovada pelos órgãos presentes. Antes 

de dar início à discussão do primeiro item, houve rodada de apresentação dos membros 

presentes.  

  Caio Rocha informou ser a primeira reunião da CAISAN Nacional com todos os novos 

representantes de governo devidamente indicados pelos ministérios. O Decreto de nomeação 

dos suplentes governamentais está em tramitação no Ministério do Desenvolvimento Social e 

Agrário (MDSA) e, no dia 26 de dezembro de 2016, foi publicado o novo Regimento Interno 

da CAISAN, transformando o Pleno Ministerial e o Pleno Executivo em um único Pleno, de 

deliberação superior e final da CAISAN.  

  Caio informou que o objetivo da presente reunião, além da saudação especial do Ministro 

Osmar Terra aos representantes dos ministérios, seria a pactuação de alguns compromissos com 

o processo de monitoramento do II Plano de SAN e também a preparação para a instalação do 

novo CONSEA Nacional. 
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2. Apresentação das principais estratégias e metas do PLANSAN e pactuação sobre 

o processo de monitoramento.  

 Caio Rocha (SE-CAISAN) informou que foi cumprida a etapa de formalização do II 

Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PLANSAN 2016-2019). A Resolução 

de aprovação foi assinada pelo Ministro Osmar Terra e publicada no Diário Oficial dia 13 de 

fevereiro. O Plano encontra-se disponível no site da CAISAN e também já foi providenciado a 

impressão de alguns exemplares.  

 Patrícia Gentil (SE-CAISAN) fez uma breve apresentação das principais estratégias e 

metas do PLANSAN 2016-2019 e pactuação sobre o processo de monitoramento. Lembrando 

que o Plano de SAN é a principal forma de operacionalizar o conceito de Segurança Alimentar 

e Nutricional (SAN), devendo conter uma análise situacional de SAN, ser quadrienal, ter 

vigência correspondente ao Plano Plurianual (PPA 2016-2019) e ter mecanismos de 

monitoramento, conforme estabelecido no Decreto 7272/2010.  

 Patrícia relatou que o novo Plano está estruturado em 9 desafios e 121 metas, com 

orçamento de R$ 98,6 bilhões aprovado em 2017. Além disso, está baseado nas deliberações da 

V Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, realizada em novembro de 

2015, e procura dar conta da abrangência da SAN, que inclui a necessidade de garantir 

produção saudável de alimentos, passando pela disponibilidade (comercialização e 

abastecimento), acesso (renda, doação, alimentação escolar) e consumo (alimentação saudável). 

 O PLANSAN 2016-2019 busca garantir a articulação do governo frente a alguns 

desafios, dentre eles o percentual de 3,2% dos domicílios do Brasil que ainda estão em 

insegurança alimentar grave; os 159 municípios (415 mil famílias)  que estão em situação de 

alta vulnerabilidade – déficit de altura para idade das crianças menores de 5 anos 

acompanhadas pelas condicionalidades de saúde do PBF, com destaque para os Grupos 

Populacionais Tradicionais e Específicos (GPTEs) - indígenas, ribeirinhos, extrativistas e etc; e 

os elevados índices de sobrepeso e obesidade - 13% das crianças acompanhadas pelo Bolsa 

Família com excesso de peso, 20% dos adolescentes com o excesso de peso, 57% dos adultos 

com sobrepeso e 20% com obesidade (aumento de quase 1% ao ano).  

 Com base nesses grandes enfrentamentos dos próximos 4 anos, Patrícia apresentou as 

principais metas que compõem os 9 desafios do PLANSAN 2016-2019, dando destaque para os 

seguintes programas: Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada, Programa Nacional de 
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Alimentação Escolar, Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e de produção de alimentos 

saudáveis, promoção da alimentação saudável, acesso à água (cisternas) e políticas voltadas 

para povos e comunidades tradicionais (acesso à terra, inclusão produtiva rural e acesso a 

políticas públicas). 

 Patrícia reforçou que a CAISAN tem o compromisso do monitoramento anual e periódico 

de algumas metas que serão decididas coletivamente no âmbito do Comitê Técnico de 

Monitoramento da CAISAN e posteriormente levadas para o Pleno da CAISAN.  

 Por fim, Patrícia apresentou o calendário de monitoramento do PLANSAN 2016-2017, 

conforme detalhamento abaixo.  

DATA PRAZO ATIVIDADE 

06 de março - 
Envio do espelho (monitoramento das metas do PPA) 

pelo Ministério do Planejamento 

20 de março 20 dias 

Abertura do SISPLANSAN para preenchimento pelos 

órgãos referente ao ano de 2016 

OBS.: órgãos deverão anualizar suas metas 

10 de abril - 
Prazo final de preenchimento do SISPLANSAN pelos 

órgãos 

19 de abril 

Reunião do Pleno 
- 

Apresentação, discussão e encaminhamento dos 

resultados do monitoramento 

Junho de 2017 - 
Definição das metas que serão monitoradas de forma 

periódica 

 

3. Fala do Ministro Osmar Terra – Presidente da CAISAN 

 Osmar Terra (MDSA) inicou a sua fala relatando a importância da agenda de Segurança 

Alimentar e Nutricional no MDSA e, em nome da Presidência da Caisan Nacional, o 

compromisso em articular o governo federal, estaduais e municipais para dar as respostas 

necessárias para a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e o Sistema 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN). 

 O Ministro relatou sua participação durante a XXII Plenária do CONSEA, realizada em 

julho de 2016, e reforçou que esse Conselho é um dos mais democráticos, já que possui maioria 

de representantes não governamentais. 
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 O Ministro relatou ainda a importância do monitoramento do novo PLANSAN 2016-

2019,  aprovado pelos 20 ministros que compõem a CAISAN e relatou que o Plano contempla 

os seguintes programas: Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada, programa nacional 

de alimentação escolar, políticas de reforço da agricultura familiar (Programa de Aquisição de 

Alimentos - PAA) e de produção de alimentos saudáveis, promoção da alimentação saudável, 

acesso à água (cisternas) e políticas voltadas para povos e comunidades tradicionais (acesso à 

terra, inclusão produtiva rural e acesso a políticas públicas). 

 Osmar Terra chamou atenção para a instalação do novo Conselho Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional (CONSEA Nacional), com previsão de realização da primeira Plenária 

e indicação do novo Presidente pela sociedade civil em março de 2017. Por fim, reforçou a  

importância da participação da sociedade civil no acompanhamento da Política e do Plano de 

SAN, ajudando a trazer inovações para a agenda no Brasil; e a importância do governo estar 

alinhado e participar das reuniões do CONSEA. 

 

4. Informes  

4.1 Comissão Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

 Henrique Ferreira (SEGOV) informou sobre a criação da Comissão Nacional dos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) em outubro de 2016. A Comissão será 

composta por 16 membros, entre representantes do governo e da sociedade civil que, 

atualmente, encontram-se em processo de designação.  Por fim, relatou que a Comissão iniciará 

suas atividades em abril de 2017, com apoio do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  

 

4.2 Comitê Técnico de Prevenção e Controle da Obesidade  

 Michele Lessa (MS) informou que o Comitê Técnico de Obesidade da CAISAN está 

apoiando a construção da Década da Nutrição das Nações Unidades (2016-2025). O Brasil 

inicia a sua contribuição ainda esse ano com o Encontro Regional para Enfrentamento da 

Obesidade Infantil, a ser realizado entre os dias 14 a 16 de março.  

 Michele ressaltou que a Década da Nutrição dialoga diretamente com o ODS 2 - Acabar 

com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura 

sustentável. Por fim, Michele convidou todos os órgãos presentes a participarem do Encontro.  
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 Patrícia Gentil (SE-CAISAN) relatou que esse evento é um dos vários que serão feitos e 

o objetivo é que, no 2º semestre de 2017, seja realizado um Seminário Regional sobre Sistemas 

Alimentares e Nutrição, trazendo uma abordagem mais ampliada.  

  

4.3 Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica  

 Rogério Neuwald (SEGOV) informou que está previsto a realização de 5 Seminários 

Regionais de Agroecologia e Produção Orgânica em 2017. Os seminários tem como objetivo 

aproximar as políticas do Governo Federal com as políticas estaduais, através de troca de 

experiências, a fim de estimulá-los na construção de uma Política e de um Plano de 

Agroecologia.  

 Por fim, Rogério informou que o primeiro seminário será realizado no Rio Grande do Sul 

e que, posteriormente, será enviado convite aos membros da CAISAN.  

 

 Nada mais havendo a tratar, às 16h45 deu-se por encerrada a reunião. 


