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RELATO DA XXX REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENO DA CAISAN 

 

DATA: 19 de abril de 2017 

HORÁRIO: 14h30 – 17h30 

LOCAL: Ministério do Desenvolvimento Social - MDS, Esplanada dos Ministérios, Bloco C, 

6º Andar, sala nº 617. 

 

P A U T A 

 

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

CAISAN – Caio Rocha. 

 

2. Monitoramento do II PLANSAN 2016-2019 – apresentação dos primeiros resultados.  

 

3. Informes. 

 

3.1 CONSEA 

3.2 Comitê Técnico de Perdas e Desperdícios de Alimentos  

3.3 Comitê Técnico de Povos e Comunidades Tradicionais 

3.4 Comitê Técnico de Obesidade  

3.5 Censo Agropecuário 2017  

3.6 Outros Informes 

 

4. Encaminhamentos Finais e Encerramento.   

 

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

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

Casa Civil, SEGOV, MDSA, SEAD, MCidades, MS, MRE, MAPA/CONAB, MCULTURA, 

MP, MMA, MF, FNDE, SDH, SPM, SEPPIR e CONSEA.  

    

 

ÓRGÃOS REPRESENTANTES 
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CASA CIVIL Fabiana Martins e Tatiana Vasconcelos  

SEGOV/PR Maria Thereza Teixeira 

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

Coutinho, Juliane Perini, Elcio Magalhães, Iorrana Lisboa 

Camboim, Mariana Marques, Pedro Romani, Romero Rocha, 

Reginaldo Rodrigues, Jorge Lopes, Rejane Gomes, Natália Araújo 

e Pedro de Lima Ramos  

SEAD Patrícia Kato  

MCIDADES  Isabela Sbampato  

MS Michele Lessa e Tatiane Pereira  

MAPA/CONAB Camila Lopes Jorge e Tiago Horta  

MCULTURA  Elton Gomes de Medeiros   

MP Rejane Rodrigues de Caravalho  

MMA Juliana Simões  

MF  Gabriela Lopes Souto 

FNDE Renata Mainenti   

SPM/MDH Stella Matta Machado  

SEPPIR/MDH Bárbara Estanislau  

SDH/MDH Leticia Quixadá 

CONSEA Michelle Andrade, Mirlane Guimarães e Marília Leão  

 

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 relatou que a reunião teria dois grandes objetivos: i) apresentar a 

sistematização dos resultados do monitoramento do II PLANSAN 2016-2019 – exercício 2016; 

e ii) atualizar o governo sobre a 1ª Plenária da nova gestão do Consea Nacional. O Decreto de 

nomeação saiu no dia 17/04/2016. 

2. Monitoramento do II PLANSAN 2016-2019 – apresentação dos primeiros 

resultados. 
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  Caio Rocha (SE-CAISAN) relembrou que o II Plano Nacional de SAN (2016-2019) foi 

construído a partir das diretrizes da V Conferência Nacional de SAN. O Plano é o instrumento 

do governo que responde para a garantia do DHAA e para a promoção da SAN. Foi validado ano 

passado, após a mudança de governo. 

  A elaboração do Plano deu-se de forma intersetorial, com a participação dos 20 ministérios 

que compõe a CAISAN. Ele dialoga com as várias dimensões da SAN – produção, 

abastecimento, consumo, e apresenta 09 desafios que devem ser enfrentados por meio de 121 

metas, perfazendo um orçamento de 100 bilhões de reais (incluído o PBF e o BPC). 

  O monitoramento do PLANSAN – exercício de 2016 foi realizado entre os dias 20/03/2017 

e 12/04/2017 por meio do Sistema de Monitoramento do Plano Nacional de Segurança Alimentar 

e Nutricional (SISPLANSAN). Aproveitando as informações do SIOP (monitoramento do PPA). 

  Caio informou que a apresentação seria a primeira sistematização do monitoramento do 

Plano. O objetivo é aprimorá-la a partir dos comentários do pleno da Caisan e apresentar na 1ª 

Plenária do CONSEA.  

   Em seguida, Patrícia Gentil apresentou os principais resultados do monitoramento do II 

PLANSAN, exercício de 216. 

  Patricia iniciou relatando o aumento na pobreza e extrema pobreza de 2014 para 2015, 

segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD). Ressaltou a importância de  

ficar alerta em relação à Insegurança Alimentar e Nutricional, que tem uma forte correlação com 

estas variáveis. 

  Com relação ao estudo realizado pela CAISAN, denominado MAPAINSAN, Patrícia 

informou que 1,4 milhões de famílias estão em vulnerabilidade (crianças com desnutrição 

crônica acima de 10%). Em 159 municípios brasileiros, a desnutrição crônica tem uma média de 

32,2%, enquanto a média do Brasil é de 6,7%, com destaque para os Povos e Comunidades 

Tradicionais (PCTs). Precisamos esperar as novas informações do MS para confirmar a tendência 

de queda da desnutrição em PCTs. 

  O orçamento global da SAN tem crescido ano a ano, totalizando um orçamento autorizado 

em 2017 de cerca de 100 bilhões de reais. Isto ocorre, pois 83% do orçamento da SAN é 

composto por recursos do Benefício de Prestação Continuada e do Programa Bolsa Família, cujos 

orçamentos tendem ao crescimento. Este é um ponto positivo n análise. 
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  Patrícia ressaltou que quando se detalha o orçamento nos últimos 2 anos, algumas 

preocupações precisam ser compartilhadas: redução dos orçamentos relacionados a inclusão 

produtiva rural, gestão territorial de indígenas e quilombolas, acesso à água, Assistência Técnica 

e Extensão Rural (ATER), Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e Reforma Agrária. No 

entanto, relatou que há uma mobilização e reorganização dos setores para este momento de 

escassez.    

  Patrícia relatou que muitas metas não foram atingidas neste primeiro ano de monitoramento 

do Plano. A anualização das metas tem como objetivo fazer um monitoramento mais fidedigno. 

  A compra da agricultura familiar pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 

atingiu em 2015 o percentual de 22,82% (R$ 858 milhões de reais em 2015). Um incrementro de 

18% em relação à 2014, mas é necessário atenção para que se consiga chegar nos 30%, conforme 

estabelece a Lei do PNAE. Patrícia ressaltou ainda importância dessa agenda para a Agricultura 

Familiar e para o consumo de alimentos saudáveis. 

  Em relação à promoção da alimentação adequada saudável, Patrícia informou que os dados 

da pesquisa Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito 

Telefônico (VIGITEL 2016) foram publicados. Houve diminuição no consumo constante de 

bebidas açucaradas e refrigerantes de 20,8% em 2014 para 16,5% em 2016. Porém, o consumo 

regular de frutas e hortaliças diminuiu em vez de aumentar. Houve também uma manutenção 

do índice de sobrepeso e obesidade da população adulta segundo os dados do VIGITEL (53,9% 

para 53,8% respectivamente).  

  Patrícia relatou os avanços na definição de tecnologias sociais e nas parcerias para levar 

água para consumo e produção na Região Norte e nas escolas rurais.  

  Com relação ao desafio do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

(SISAN), Patrícia relatou o aumento do orçamento entre os anos de 2015 e 2017 e que a principal 

meta de adesão dos municípios ao Sistema, está sendo alcançada com êxito. Em 2016, 212 

munícipios aderiram ao SISAN e, em 2017, serão realizados 05 Seminários Regionais com a 

participação de representantes municipais para estimular o processo de adesão e maior 

divulgação do Sistema Eletrônico de Adesão (ADESAN).  

   Por fim, Patrícia apresentou as principais metas do desafio 9 – internacional e relatou a 

atuação do Brasil na implementação do Plano de Ação da 2ª Conferência Internacional de 
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Nutrição (ICN2), com ênfase na formulação e implementação da Década Internacional da 

Nutrição.  

 

3. Informes. 

 3.1 CONSEA 

 

 3.2 Comitê Técnico de Perdas e Desperdícios de Alimentos  

  Patrícia Gentil (SE-CAISAN) informou que a I reunião do Comitê Técnico de Perdas e 

Desperdícios de Alimentos seria realizada no 20 de abril, com diversas apresentações sobre o 

tema de perdas e desperdícios (PDA), entre eles Embrapa Agroindústria, Embrapa Hortaliças, 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Companhia Nacional de Abastecimento 

(CONAB), Programa Save Food Brasil, Serviço Social do Comércio (SESC) e Associação 

Brasileira de Consultores Empresariais (ABRACEN). 

  O presente comitê, instituído no dia 13 de março de 2017, tem como objetivos: i) elaborar 

uma estratégia de atuação do governo e da sociedade civil na temática da perda e desperdício de 

alimentos; ii) propor um alinhamento estratégico de ações na temática de perdas e desperdício 

de alimentos; e iii) delinear diretrizes para a elaboração de um diagnóstico de perdas e 

desperdício de alimentos no Brasil.  

     Patrícia relatou que expectativa da CAISAN é que a estratégia brasileira de PDA seja 

apresentada no 2º semestre para aprovação da Caisan Nacional. Para tal, o Comitê contará com 

auxílio de um consultor, contratado no âmbito da FAO, que apoiará as atividades do grupo e terá 

como produtos: i) a elaboração de um diagnóstico de Perdas e Desperdícios; e ii) a elaboração 

de uma estratégia de atuação do governo e da sociedade civil na temática de Perdas e 

Desperdícios. 

 

 3.3 Comitê Técnico de Povos e Comunidades Tradicionais 

  Patrícia Gentil (SE-CAISAN) relatou que o Comitê Técnico de PCTs retornou as suas 

atividades no final de 2016, com o  objetivo de fazer uma força-tarefa da CAISAN na garantia 

das ações permanentes e constantes na região onde vivem os povos Guarani Kawoiá - Cone Sul 

do Mato Grosso do Sul.  
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  Patrícia informou que no início de abril foi realizada outra reunião do CT, a fim de dar 

retorno ao Consea sobre as demandas elencadas durante visita aos povos Guarani Kawoiá, bem 

como se comprometeram a fazer uma discussão com a CAISAN estadual para reativar o Comitê 

local.  

  Uma nova resolução do Comitê será publicada que, além de auxiliar a implementação de 

algumas políticas públicas, irá acompanhar a execução das metas do Desafio 2 do II PLANSAN 

– identificando problemas de orçamento, articulação entre órgãos, relação com os entes 

federados, entre outros.  

 

 3.4 Comitê Técnico de Obesidade  

Janine Coutinho (SESAN) apresentou os pirncipais temas trabalhados pelo Comitê Técnico 

de Prevenção e Controle da Obesidade, quais sejam: 

i) Taxação de bebidas açucaradas: avanços nas negociações com a área econômica 

(Fazenda); 

ii) Cantinas escolares: proposta de uma Medida Provisória (faltando o posicionamento do 

MEC) - Dispõe sobre a comercialização, a propaganda, a publicidade e a promoção 

comercial de alimentos, preparações e bebidas ultraprocessados disponibilizados nas 

cantinas das unidades escolares que atendam à educação básica das redes pública e 

privada, em âmbito nacional (META PLANSAN);  

iii) Rotulagem de alimentos (Rotulagem Frontal): avanços na nova proposta do Brasil. 

Posicionamento da Caisan para apoiar o processo organizado pela ANVISA. 

 Posicionamento da Caisan para PLs Estratégicos  

iv) PL 1755/2007 - Dispõe sobre a proibição da venda de refrigerantes em escolas de 

educação básica; 

v) PL 430/2016 - Institui Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente 

sobre a comercialização da produção e da importação de refrigerantes e bebidas 

açucarados (Cide-Refrigerantes). 

 Década de Ação em Nutrição 

vi) Evento Regional de Obesidade Infantil;  

vii) Acordo Interagencial OPAS/FAO.  
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 3.5 Censo Agropecuário 2017  

  Patrícia Gentil (SE-CAISAN) relatou que a Secretaria-Executiva da CAISAN elaborou u 

uma nota técnica para o IBGE apresentando algumas ressalvas quanto ao enxugamento do 

questionário do Censo Agropecuário a ser aplicado em 2017 no que concerne ao corte de questões 

relativas ao uso de agrotóxicos, aferição da renda no estabelecimento, e recorte para PCTs e 

Mulheres. Patrícia informou que a Nota Técnica estava na pasta entregue aos participanetes e 

que seria enviada também por e-mail.  

 

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


