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RELATO DA XXXI REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENO DA CAISAN 

 

DATA: 2 de agosto 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. Preparação para a III Plenária do CONSEA sobre o tema “Água e SAN” – 

Secretaria Executiva da CAISAN 

 

3. Consulta nacional sobre Sistemas Alimentares Sustentáveis para uma alimentação 

saudável. 

 

4. Plano Plurianual (PPA) - Secretaria Executiva da CAISAN. 

4.1 Processo de Revisão do PPA, Programa Temático de e Plano de SAN. 

4.2 Proposta do Monitoramento Tempestivo e Participativo feito pelo Ministério 

do Planejamento. 

 

5. Informes  

5.1 Preparação do Governo para a reunião do CSA em Roma - outubro de 2017. 

5.2 Informe sobre a V Conferência+2 

5.3 Outros Informes. 

 

6. Encaminhamentos Finais e Encerramento.   

 

Às 14h47, a coordenadora do Departamento de Gestão do Sistema Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), Patrícia Gentil (SE-CAISAN), deu início à XXXI 
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Reunião Ordinária do Pleno Executivo da CAISAN, na presença dos representantes dos 

seguintes órgãos: Casa Civil, SEGOV, MDS, SEAD, MCIDADES, MI, MS, MAPA, MMA, 

MRE, MPDG, FUNAI, FNDE, SPE, SPM, SEPPIR, SDH e CONSEA. 

  

ÓRGÃOS REPRESENTANTES 

CASA CIVIL Fabiana Martins e Tatiana Vasconcelos  

SEGOV/PR César Baudi 

MDS Liza Uema, Gustavo Sousa Torres, Pedro Flach Romani, Patrícia 

Gentil, Carmem Priscila Bocchi, Rafaela de Sá, Juliane Perini e 

Leticia Tavares  

SEAD Everton Ferreira 

MCIDADES  Ramana Jacques  

MI/SDR Marcelo Nasser Loureiro 

MS Tatiane Pereira e Eduardo Nilson  

MAPA/CONAB Camila Lopes Jorge  

MMA Juliana Simões  

MRE Lucianara Fonseca 

MP Rejane Rodrigues de Carvalho  

FUNAI Patrícia Chagas Neves 

FNDE Renata Mainenti   

SPE/MF Daiane Alcântara  

SPM Stella Matta Machado  

SEPPIR Leonel Monteiro 

SDH Leticia Antonio Quixadá 

CONSEA Michelle Andrade, Mirlane Guimarães, Marília Leão e Roberta 

Martins de Sá 

 

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

 Após aprovação do relato da XXX Reunião Ordinária do Pleno Executivo, a diretora 

Patrícia Gentil (SE-CAISAN) apresentou a pauta da presente reunião, aprovada pelos 

presentes. Antes de dar início à discussão do primeiro item, houve rodada de apresentação.  
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  Antes de dar o início às pautas da reunião, Patrícia Gentil passou a palavra para Daniela 

Jorge (ANVISA), da coordenação de Alimentação e Nutrição, que compareceu a reunião à 

convite de Michele Lessa (MS). A ANVISA propôs uma ação de promoção da regularização 

sanitária de possíveis fornecedores da agricultura familiar para o PNAE (Programa Nacional de 

Alimentação Escolar). Ponderou que parte dos 30% dos recursos que deverim ser utilizados na 

compra de alimentos da Agricultura Familiar para a alimentação escolar não estariam sendo 

cumpridos devido a questões sanitárias. Porém, para esta ação, seria necessário articular os 

vários órgãos relacionados a Segurança Alimentar e Nutricional. Assim, ela e Michele Lessa 

entenderam que o espaço da CAISAN seria o ideal por proporcionar isso. 

  A proposta apresentada foi a instituição de um Comitê Técnico (CT) para tratar de 

Compras Públicas, ampliando, assim, o escopo para além do PNAE, uma vez que o mesmo 

problema também nas demais compras públicas, como no caso do PAA (Programa de 

Aquisição de Alimentos). Para articular e operacionalizar essa ação, participariam do CT os 

órgãos: CONAB, MS, FNDE, MDS, MAPA e SEAD. 

  Um primeiro objetivo para esta ação seria aumentar o número de agricultores familiares 

com regularização sanitária e, além disso, avaliar o acesso desse público ao PNAE. Para tal, 

requer-se-ia a participação de outros órgãos, não só da Vigilância Sanitária. Dessa forma, 

busca-se oferecer uma alimentação escolar biodiversa, local e regionalizada.  

Diante da proposta, Renata Mainenti (FNDE) considerou interessante discutir esse 

assunto dentro de um CT de Compras Públicas devido à multisetorialidade, sendo possível a 

contribuição de vários órgãos, o que enriqueceria a discussão.  

Daniela Jorge (ANVISA) contou que a ideia da proposta surgiu da necessidade de 

regularização sanitária para o fornecimento de alimentos às escolas por pescadores indígenas 

da região central do Amazonas, o que levou há uma reunião no início do ano organizada pelo 

Ministério Público, à qual compareceram o FNDE, a ANVISA, o MAPA, o FUNAI e a 

Secretaria de Educação do Amazonas. Neste caso a Vigilância Sanitária estadual conseguiu 

resolver o problema, mas no âmbito federal ainda há o que ser feito.  

 Everton Ferreira (SEAD) também se manifestou favorável à proposta. Considerou a 

questão como um dos maiores gargalos da questão de comercialização de processados da 

agricultura familiar, tanto para as compras públicas quanto para as privadas. Concordou com a 

criação de um CT, pois fortaceleria a discussão. 
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Renata Mainenti  (FNDE) apoiou a criação do CT. Falou sobre o potencial da agricultura 

familiar em contribuir com a alimentação escolar e sobre a dificuldade dos povos quilombolas 

e indígenas para acessarem o PNAE. Sendo , então, a CAISAN o melhor espaço para essa 

discussão por articular vários órgãos. Sugeriu a presença ativa do MAPA, diante da maior 

dificuldade dos produtos que ele fiscaliza serem inseridos na alimentação escolar. 

Patrícia Neves (FUNAI) também apoiou a proposta e sugeriu a participação da Fundação 

Cultural Palmares (FCP) e da FUNAI no CT, ao menos em alguns momentos, por conhecerem 

a realidade indígena e para compartilharem projetos bem sucedidos nesse assunto.  

Patrícia Gentil fez uma breve explicação sobre a sistemática de criação de um CT, diante 

do encaminhamento positivo da proposta, e sobre o papel da CAISAN apenas na retaguarda 

estrutural, não como gestora, o que foi ressaltado por Priscila (SE-CAISAN), bem como a 

necessidade de definição do escopo de trabalho do Comitê. 

Juliana Simões (MMA) sugeriu a inclusão da discussão do tema desta proposta dentro do 

CT de PCT (Povos e Comunidades Tradicionais). Porém, a Daniela Jorge (ANVISA), 

discordou por achar esse CT muito amplo, sugerindo o nome “Regularização sanitária do 

agricultor familiar para compras públicas” para o Comitê. Houve outra defesa da proposta de se 

constituir um grupo específico para tratar da regulazição sanitária e a sugestão de uma 

coordenação compartilhada entre ANVISA e MAPA. 

Encerrado esse momento, com encaminhamento positivo à criação de um espaço de 

discussão desse tema, Patrícia Gentil indicou os setores que participariam da primeira reunião: 

SEAD, FNDE, ANVISA, MAPA, MDS, CONAB, FUNAI e MS.  

 

2. Preparação para a III Plenária do CONSEA sobre o tema “Água e SAN” 

 

Marília Leão (CONSEA) disse que nessa III Plenária ocorreriam mais debates e 

proposições do que nas anteriores.  Já se tem uma nova Presidente, Elisabetta Recine, que foi 

indicada na última plenária pela Sociedade Civil, estando apenas no aguardo do decreto 

presidencial.   

Informou também sobre a parceria com a Comissão dos Direitos Humanos e Minorias e a 

Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e Nutricional para a celebração dos 11 anos da 

LOSAN (Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional), evento com o apoio do 
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CONSEA, momento que contaria com a presença de ex-presidentes do CONSEA, atuais 

dirigentes, o Secretário Geral (Osmar Terra), alguns parlamentares, entre outros.  

Em relação à Plenária disse qua a proposta era de fosse feita uma discussão dos desafios 

da gestão integrada dos recursos hídricos, um tema amplo e complexo.  

No dia anterior à Plenária, aconteceriam as Comissões Permanetes (CP), cujas pautas 

seriam enviadas previamante. Houve um grande esforço para uma articulação entre as CPs para 

discussão do tema da plenária: “Água, soberania e segurança alimentar e nutricional”. Também 

seria elaborada uma exposição de motivos do CONSEA ao Presidente da República. 

Na III Plenária também seria dado o informe sobre o Encontro Nacional da V 

Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional (V Conferência+2), que se trata de um 

evento menor, para proporcionar mais debate e balanço, bem como pensar a Agenda futura. Os 

estados precisam desse balanço da Conferência e das orientações do CONSEA para dar o início 

às atividades estaduais e municipais. 

Outra questão a ser tratada na Plenária, juntamente com a CAISAN, seria a proposta do 

Ministério do Planejamento de Monitoramento Participativo/Tempestivo de PAA e a escolha 

de alguns programas e iniciativa do PAA para serem incluídas neste monitormaento. 

Assim, as pautas seriam enviadas por e-mail, para a participação dos membros da 

CAISAN nas CPs.  

Foi ainda feita uma apresentação pela Secretaria Executiva da CAISAN sobre o 

documento “Consulta nacional sobre Sistemas Alimentares Sustentáveis para uma alimentação 

saudável”, construído pela CAISAN, FAO e OMS e que seria enviado para a FAO Regional 

ALC como subsídio para a participação brasileira no “Simpósio Regional sobre Sistemas 

Alimentares Sustentáveis para uma alimentação saudável”, a ser realizado de 5 a 7 de setembro 

em El Salvador. 

Foram feitos os outros informes e em seguida deu-se por encerrada a reunião. 

 


