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RELATO DA XXXII REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENO DA CAISAN 

 

DATA: 20 de setembro 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  

 

2. Preparação para a IV Plenária do Consea sobre o tema “Agricultura familiar e 

compras públicas” – Secretaria Executiva da CAISAN, MDS, FNDE e SEAD. 

 

3. Apresentação da versão preliminar da Estratégia para a redução das perdas e 

desperdício de alimentos no Brasil – Secretaria Executiva da CAISAN. 

 

4. Preparação do Governo para a reunião do Conselho de Segurança Alimentar da 

FAO - CSA em Roma - outubro de 2017 – Secretaria Executiva da CAISAN e MRE 

 

4.1 Apresentação do Documento Brasileiro com os compromissos para a 

Década da Nutrição - Secretaria Executiva da CAISAN. 

 

4.2 Informações sobre o evento e participação do Brasil. 

 

5. Informes 

5.1 Informe sobre a V Conferência+2 – órgãos para compor a comissão de 

preparação 

5.2 Outros Informes. 

 

6. Encaminhamentos Finais e Encerramento.   
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Às 14h50, a coordenadora do Departamento de Gestão do Sistema Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), Patrícia Gentil, deu início à XXXII Reunião 

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

órgãos: Casa Civil, CGEAN, MDS, SEAD, MCTIC, MDH, MI, MS, MRE, MPDG, FUNAI, 

FNDE, SG, SEPPIR, SPE e CONSEA. 

  

ÓRGÃOS REPRESENTANTES 

CASA CIVIL Tamille Dias e Tatiana Vasconcelos  

CGEAN/MDS Mariana Pinheiro  

MDS Gustavo Sousa Torres, Patrícia Gentil, Carmem Priscila Bocchi, 

Kathleen Machado e Rafaela de Sá 

SEAD Everton Ferreira 

MCTIC Janesca Alban Roman 

MDH/SPM Irina Storni 

MI/SDR  Marcelo Nasser Loureiro 

MS João Salame Neto  

MRE Durval Pereira  

MPDG Rejane Rodrigues de Carvalho  

FUNAI Patrícia Chagas Neves 

FNDE Renata Mainenti   

SG Rogério Neuwald 

SEPPIR Noara Modesto Pimentel 

SPE/MF Daiane Alcântara  

CONSEA Elisabetta Recine, Mirlane Guimarães e Marília Leão  

 

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

 Após aprovação do relato da XXXI 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 uma rodada de apresentação.  
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 2. Preparação para a IV Plenária do Consea sobre o tema “Agricultura familiar e 

compras públicas”. 

  A fim de trazer informações gerais sobre a IV Plenária do Consea, Elisabetta Recine 

(CONSEA) explicou que, no grupo de trabalho (GT) da sociedade civil e governo para 

identificar quais são as prioridades do contexto atual do tema da Plenária, ficaram claros três 

grandes eixos em relação à agricultura familiar: a questão das compras públicas, a assistência 

técnica e a questão orçamentária. Ela informou também que o GT estava preparando uma 

minuta de exposição de motivos e a rotina, que iria para às comissões permanentes, 

responsáveis por analisar e aprimorar.  

Então, a plenária teria início na quarta-feira (dia 27 de setembro), com participação prevista 

na mesa de uma agricultora, cuja apresentação traria sua experiência real e concreta do nível 

local dos resultados das políticas e programas relacionados ao tema. Neste dia teria uma 

apresentação de um pesquisador do tema sobre o contexto atual no Brasil da agricultura 

familiar, uma fala não ligada diretamente a sociedade civil do CONSEA nem ao Governo. 

Depois, haveria uma análise de âmbito mais geral da CAISAN em relação à questão 

orçamentária dessa agenda e também teria uma apresentação da Secretaria de Agricultura 

Familiar.  

Também estariam presentes na Plenária, o secretário do Ministério da Fazenda, 

representantes da Secretaria de Agricultura Familiar e o Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação (FNDE). A Plenária seria encerrada com a leitura da Exposição de Motivos de um 

dos participantes do grupo de trabalho, que seria, no caso, Marcos Rochinski, da Confederação 

Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (CONTRAF).  

O escopo da abordagem na Plenária se basearia na grande preocupação sobre a 

continuidade, a sustentabilidade, dados de orçamentos anunciados atualmente, das ações 

ligadas a agricultura familiar, e os impactos presentes e futuros sobre, por exemplo, o PNAE, 

um programa fundamental dentro da SAN.  

 Marília Leão (CONSEA) explicou que ainda não obtiveram resposta do Secretário da 

Fazenda e do presidente do FNDE ao convite para integrarem a mesa na Plenária. Além disso, 

esclareceu que, dentro de agricultura familiar, o foco principal do GT é em compras públicas, 

reforçando o PAA e o PNAE. Por isso, foi enviado e-mail aos representantes do governo 
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pedindo informações para serem colocadas na EM (Exposição de Motivos). Pediu a 

compreensão em relação a pressa para obter tais informações devido ao atraso da organização.  

 Patrícia Gentil (SE-CAISAN) explicou que a Secretaria-Executiva da CAISAN preparou um 

documento de monitoramento do plano para deixar disponível na pasta dos conselheiros, o qual 

seria apresentado na presente reunião. No entanto, o documento não contém todas as 

informações, uma vez que estas são do monitoramento anual do PLANSAN e a CAISAN só 

tinha informações até o ano de 2016. Patrícia esclareceu que só não foi colocado nesse 

documento o orçamento, PL (Projeto de Lei) de 2018, porque ele seria alterado em função da 

discussão de meta fiscal do governo.  

A expectativa da devolutiva desse documento seria até sexta-feira, 22 de setembro.  Ele 

poderia municiar o CONSEA tanto em relação a números e metas presentes no PLANSAN, 

quanto em relação ao orçamento que foi aprovado na LOA (Lei Orçamentária Anual) e que o 

documento trouxe um corte de 2012 até 2017.  

Patrícia (SE-CAISAN) reforçou a participação do MDS na plenária, que vai fazer uma fala 

sobre o PAA e o desenvolvimento da agenda, e disse que há a expectativa do FNDE e da 

SEAD no evento. Elisabetta reforçou também que essa participação é esperada também nas 

Comissões Permanentes (CP), em que haja representares que possam atualizar, informar e 

participar da leitura da exposição de motivos e problematização de cada tema nas CPs.  

Então, foi dado início a apresentação do documento por Rafaela Gonçalves 

(CAISAN/MDS), quem caracterizou o documento como sucinto e de caráter mais descritivo, 

com o objetivo de trazer o recorte almejado para a Plenária pelo CONSEA de monitoramento 

de algumas metas referentes ao fortalecimento da agricultura familiar e, mais especificamente, 

às compras públicas. Além disso, no final, foi feita uma análise de orçamento. Optou-se por 

fazer o corte a partir do ano de 2012, quando foi dado início ao I Plano de SAN.  

Foram elencadas 10 metas no tema de compras públicas e de fortalecimento da agricultura 

familiar e a cada meta, associou-se o órgão responsável, bem como alguns parceiros para 

ajudar na execução. Essas informações foram retiradas do SISPLANSAN (Sistema de 

Monitoramento do Plano de SAN), que por sua vez é alimentado com os dados que vem do 

monitoramento do próprio PPA. 

Na parte de monitoramento do documento, Rafaela (SE-CAISAN) mostrou, de forma geral, 

as três metas de compras públicas e as sete metas da agricultura familiar, mas explicou que 
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alguns pontos estavam pendentes de atualização pela SEAD e FNDE, dos quais não se obteve 

retorno sobre as informações requeridas ainda. Além disso, há um anexo com a evolução do 

orçamento desde 2012 atualizado, atendo-se aos grandes programas, e há um quadro mais geral 

com as ações orçamentárias diversas de fortalecimento das ações da agricultura familiar, cujo 

volume de recursos é muito menor.  

Elisabetta (CONSEA) comentou que é preciso encontrar estratégias para utilizar essa 

produção da CAISAN de uma maneira mais efetiva nas discussões, organizando-se a fala da 

CAISAN de forma que a discussão ocorra em conjunto entre governo e sociedade civil, 

incorporando depois a apresentação na Plenária, pelo menos, alguns elementos centrais e outros 

temas que a CAISAN já se proporia a abordar, de forma que informações importantes dos 

documentos possam ser melhores utilizadas.  

Marília (CONSEA) elogiou o recorte dado no documento, mas pediu que fosse 

complementado com a execução de 2017. Então, Patrícia explicou sobre a impossibilidade de 

conseguir o orçamento de execução de 2017, uma vez que isso ocorre apenas ao finalizar de 

cada ano, e que se fosse feito, essa informação não seria real uma vez que o ano não terminou.  

Elisabetta (CONSEA) sugeriu acrescentar ao documento tal informação e colocar uma 

observação dizendo que está condicionado sob algumas circunstâncias, pois de qualquer forma 

o GT teria acesso a esses dados, os quais são públicos. Rafaela defendeu que colocar tal detalhe 

de orçamento poderia dificultar mais a compreensão na Plenária do que ajudar no 

entendimento.  

Patrícia (SE-CAISAN) acha que o que documento apresenta já é suficiente para estabelecer 

uma discussão do ponto de vista estratégico na Plenária. Optou-se assim que a CAISAN 

apresentasse o documento em plenária, conforme a Elisabetta estava sugerindo, com um 

introdutório mais geral desses dados e na CP 3, a SEAD faria uma apresentação com mais 

detalhes.  

Patrícia (SE-CAISAN) falou rapidamente do que seria tratado em cada CP: 

CP 1: haveria uma discussão basicamente sobre a construção da Estratégia Brasileira de 

Cooperação de Segurança Alimentar e Nutricional pela Agência Brasileira de Cooperação 

(ABC). 

CP 2 (normalmente com participação do MS, MDS e FNDE): haveria uma discussão sobre a 

rotulagem de transgênicos; a rotulagem nutricional (um movimento da ANVISA de revisão da 
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rotulagem nutricional), o plano de redução do açúcar (sobre o qual seria bom a CASA CIVIL 

levar uma fala) e também o monitoramento do Pacto pela Alimentação Saudável que é uma 

meta do PLANSAN. 

 CP 3 (prováveis participações da SEAD, do MDS e do FNDE): seriam trazidas 

informações mais detalhadas sobre a Agenda de Agricultura Familiar e Compras 

Públicas, e também possuía uma demanda específica sobre o cadastro da Agricultura 

Familiar. 

 CP 4: não tinha nenhuma demanda específica de participação do governo, mas seria 

importante a participação da Secretaria de Direitos Humanos. 

 CP 5: possuía uma demanda de uma fala mais organizada da CAISAN sobre o 

recorte do PLANSAN sobre populações negras e PCT (povos e comunidade 

tradicionais), diagnóstico, meta e orçamento; e também uma demanda de fala da 

SEPPIR sobre Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 

Comunidades Tradicionais de Matriz Africana, o I Plano de Desenvolvimento 

Sustentável de Povos Ciganos e a Política Nacional de Povos e Comunidades 

Tradicionais. Patrícia questionou se o Leonel poderia estar presente, o que é uma 

demanda da CP 5 desde a plenária anterior de apresentação e atualização da Agenda.  

 CP 6: tem uma demanda específica da apresentação da ADA (Ação de Distribuição 

de Alimentos); MDS estaria presente e haveria uma apresentação da FUNAI.  

 CPCE: haveria uma discussão conjunta com as outras CP e uma discussão específica 

de financiamento do SISAN, o MDS também estaria participando. 

Carmem Priscila Bocchi (SE-CAISAN) questionou a pauta conjunta da CP5, em que a fala 

da SEPPIR ficou focada na questão dos povos de matriz africana e ciganos, sugeriu que, se 

possível, a fala da SEPPIR fosse uma fala que abrangesse não só matriz africanas, povos de 

terreiro e ciganos, mas também população quilombola e população negra.  

Em relação à próxima Plenária do CONSEA, cujo tema será de racismo institucional, terra e 

território, muito se poderia ser discutido sobre o tema e seria preciso definir quais seriam os 

participantes do governo nesse grupo de trabalho. Foi levantado, então, a SEPPIR, Fundação 

Cultural Palmares, FUNAI, SPM, Secretaria de Direitos Humanos. 
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3. Apresentação da versão preliminar da Estratégia para a redução das perdas e 

desperdício de alimentos no Brasil.  

 

Dando início a apresentação, Katheleen (SESAN/MDS) explicou que, em março de 2017, 

foi formado um Comitê Técnico (CT) com a incumbência de elaborar uma estratégia para 

prevenção e redução de PDA no Brasil. Na região da América Latina, a demanda começou há 

uns dois anos antes, mas participaram apenas no final de 2016 no Segundo Diálogo Regional 

sobre PDA promovido pela FAO. Voltando deste evento, a discussão foi trazida à CAISAN e 

em novembro/dezembro de 2016, foi fez uma primeira reunião para compartilhar os resultados 

daquele Segundo Diálogo Regional, sendo aprovado pela CAISAN a constituição do Comitê 

Técnico. 

O CT se reuniu por um período de 6 meses com os ministérios que se voluntariaram a 

participar, organizações da sociedade civil, CONSEA e a iniciativa privada também, enquanto 

convidados e depois continuaram participando. Foram quatro reuniões e, em algumas delas, 

houve participação do legislativo acompanhando as discussões. Por fim, conseguiram chegar a 

uma versão preliminar da estratégia que seria apresentada.  

Assim, Katheleen (SESAN/MDS) contextualizou as PDA, trouxe a definição pela FAO para 

perdas e desperdício. Priscila (SE-CAISAN) apresentou a estrutura do documento da estratégia: 

uma parte de apresentação do motivo de sua elaboração, o papel da CAISAN nesse processo e 

como se deu o processo de trabalho; em seguida, haveria a contextualização, com dados 

internacionais e nacionais, compromissos globais (Acordo de PARIS, Agenda 2030, Plano 

SELAC) e marcos estratégicos regionais que tocam nesse assunto de necessidade de redução de 

PDA; apresentação dos objetivos geral e específicos; e por fim, os eixos de atuação que fariam 

parte da estratégia. Lembrou que foi uma agenda criada em conjunto com a FAO, a qual apoiou 

o Comitê Técnico e contratou um consultor para ajudar na elaboração da estratégia.  

O tema em si não seria novo, mas agora mudaria o enfoque da SAN, na tentativa de se ter 

um espaço de articulação entre os atores que lidam com esse tema e de conseguir avançar mais 

nessa agenda. Priscila (CAISAN/MDS) apresentou o objetivo geral ainda em construção, 

ressaltando que a principal preocupação é promover, por meio de uma estratégia como essa, um 

sistema alimentar mais sustentável e saudável, com foco na questão das PDA. Apresentou 

também os objetivos específicos e os quatro eixos para a estratégia.  
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 Eixo 1 - pesquisa e inovação tecnológica: detectou que uma das principais questões 

relativas a PDA detectadas foi a ausência de tecnologias apropriadas para evitar as 

perdas, e a questão da pesquisa e conhecimento precisaria ser mais bem aprimorada 

para reduzir PDA. Katheleen (SESAN/MDS) complementou dizendo que não se 

teriam dados brasileiros sobre isso, então, trazendo a importância de se criar 

metodologias para ter um diagnóstico quantitativo de quanto se perde no Brasil. 

 Eixo 2 - educação e comunicação: eixo com mais propostas. Priscila (SE-CAISAN) 

ressaltou a capilaridade do tema, então, tem-se várias formas de tratar de PDA com a 

educação e a comunicação.  

 Eixo 3 - políticas públicas: envolveu um conjunto de ações que poderiam estar sendo 

implementadas, criadas, para incentivar a redução dos PDA, considerando as 

políticas existentes e outras que poderiam ser criadas.  

 Eixo 4 - marco regulatório: foi o trabalhado com mais concretude, uma vez que se 

teria atualmente uma legislação para tratar disso e projetos de lei em tramitação no 

Congresso, com o objetivo, por exemplo, de regulamentar a questão os bancos de 

alimentos. 

Assim, ressaltou a questão de construção de uma metodologia de mensuração e a 

necessidade de se ter um marco legal que favoreça mais a doação de alimentos e que ajude a 

criar uma rede de parceiros envolvidos nessa questão.  

Katheleen (SESAN/MDS) apresentou os próximos passos da estratégia: circular um pouco 

mais o documento até o prazo estabelecido para que os participantes do CT pudessem dar o 

retorno e para que o documento seja consolidado; encaminhar para a CAISAN, que daria suas 

contribuições; e trazer concluído para a próxima Reunião do Pleno para que seja ou não 

aprovado.  

Esclareceu que estão prevendo na estratégia uma última parte sobre os mecanismos de 

governança, onde seria proposto criar um Comitê Gestor, o qual daria continuidade a estratégia. 

Ele teria papel de monitoramento dos setores (governo, sociedade civil e iniciativa privada), 

embora fosse composto apenas por governo; faria um plano de ação; e daria seguimentos aos 

encaminhamentos que não foram finalizados no âmbito do CT como, por exemplo, a questão 

da legislação tributária, a mobilização para aprovação dos projetos de lei. Katheleen 

(SESAN/MDS) contou que a FAO se dispôs a organizar um webinar para a discussão da 
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metodologia de quantificação de PDA, olhando-se para a experiência de México, Colômbia e 

da própria FAO Roma. 

Durval Pereira (MRE) informou, com pesar, que a FAO estava organizando na semana 

seguinte um encontro de especialistas sobre PDA em Roma e o Brasil não indicou ninguém 

para participar. Foi enviado e-mail convocando, mas não se obteve resposta. Ao que pareceu ao 

grupo, infelizmente, passou despercebida tal convocação.   

Patrícia (SE-CAISAN) finalizou a discussão dessa pauta dizendo que essa agenda ainda 

seria nova no sentido de organização, uma vez que, em grande parte de algumas agendas que 

estão incluídas dentro dela, o governo já atua. Trata-se de uma agenda que se relaciona a outras 

estratégias, dentro do PLANSAN. A estratégia ainda não está pronta, ainda está muito no 

campo das diretrizes e pouco no campo prático, mas seria enviada para os membros deixarem 

suas contribuições, de forma que na próxima reunião do Pleno ela fosse finalizada. 

 

4. Preparação do Governo para a reunião do Conselho de Segurança Alimentar da 

FAO - CSA em Roma - outubro de 2017 – Secretaria Executiva da CAISAN e MRE 

 
Durval Pereira (MRE) informou que nos dias 9 ao 13 de outubro em Roma iria acontecer a 

44º Sessão do CSA (Comitê de Segurança Alimentar Mundial da FAO). No ano 2017, o CSA 

teria dois temas principais: a Agenda 2030 e a Agenda de Nutrição e Sistemas Alimentares. 

Esclareceu que já havia sido feita uma reunião de coordenação de delegação brasileira na 

semana anterior e fariam uma outra no Palácio do Itamarati na sexta feira (22/09/17), às 10h.  

Há uma delegação que já havia feito uma solicitação de indicação de nomes, assim, já 

enviaram para FAO uma primeira lista e estão preparando outra com nomes adicionais. Então 

se algum órgão tivesse interesse em participar deveria enviar essa designação o quanto antes. 

Os documentos foram circulados na CAISAN e Durval reforçou o envio para quem não 

esteve presente nas reuniões iniciais. A delegação até o momento contava com as confirmações 

dos seguintes órgãos: MDS, SEAD, MS, FNDE, ABC, CONSEA e alguns deputados.   

Durval solicitou subsídios para os setores para compor as intervenções nacionais que iriam 

ser feitas no CSA. As intervenções deveriam ser as mais objetivas. Sugeriu que os participantes 

lessem o documento que tem a agenda para identificar se há algum tema em algum momento 

que é de interesse particular deles e, caso haja algum subsídio, que este fosse enviado. 
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Pretende-se elaborar as minutas de intervenção, as quais seriam enviadas a todos, mas isso 

dependerá de quando esse subsídio virá. Explicou que um prazo ainda está sendo definido e 

pediu ainda que fossem encaminhadas fotos 3x4 dos integrantes da delegação, necessárias para 

fazer as carteirinhas junto à FAO. 

 

4.1 Apresentação do Documento Brasileiro com os compromissos para a Década 

da Nutrição - Secretaria Executiva da CAISAN. 

 
Patrícia (SE-CAISAN) relatou que foi enviado o documento para os membros do Pleno que 

será levado para o CSA. O documento retrata os compromissos do Brasil para a década de ação 

em nutrição. É um documento enxuto que traz o olhar do Plano de SAN, correspondendo para 

os pilares da década. Traz também um posicionamento brasileiro em relação à importância da 

década, em relação a alguns compromissos que o Brasil está se propondo e uma forte agenda 

forte de agricultura familiar, visto a relação estreita entre a nutrição e os sistemas alimentares e 

da agenda da nutrição com a agricultura familiar, da promoção da alimentação saudável e 

vários outros temas.  

Patrícia (SE-CAISAN) ressaltou que os setores podem acrescentar ações específicas no 

documento e que o Ministério da Saúde já enviou as contribuições. A Organização Pan-

Americana da Saúde (OPAS) apoiará a tradução e a impressão. A delegação brasileira fará um 

pronunciamento desses compromissos para década de ação em Nutrição, tema do segundo dia 

do CSA.  

Durval (MRE) acrescentou ainda a existência de dois documentos e ressaltou a importância 

do envio de contribuições dos membros. O primeiro, que irá circular oficialmente na CAISAN, 

é o relatório sobre a SAN no mundo em 2017, elaborado recentemente pela FAO. O outro será 

gerado na reunião de gênero em Roma e também será discutido no CSA.  

 
4.2 Informações sobre o evento e participação do Brasil. 

 
Katheleen (SESAN/MDS) relatou a realização de dois eventos paralelos: um evento de 

governança da agenda de Segurança Alimentar e Nutricional, proposto pelo Brasil, e que terá 

fala da CAISAN, do CONSEA, da relatora de direitos humanos à alimentação e do governo da 

Alemanha; e um outro evento, cujo foco será na obesidade infantil, com participação do 
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Ministério da Saúde, do Equador, da FAO e da África; além da realização de uma reunião do 

grupo de trabalho de nutrição da CPLP.  

Kathleen (SESAN/MDS) relatou que se trata do evento mundial mais importante dentro 

dessa agenda de Segurança Alimentar e Nutricional e a importância da participação de todos os 

setores envolvidos com SAN do Brasil. Relatou ainda que se trata de uma agenda ampla, com 

múltiplos pontos de interesse brasileiro. 

Elisabetta (CONSEA) informou também sobre a realização de um encontro específico sobre 

a agenda da Mulher e Segurança Alimentar, um dos temas emergentes que começam a ser 

abordado de maneira mais sistemática.  

 

 
5. Informes 

 
5.1 Informe sobre a V Conferência+2 – órgãos para compor a comissão de 

preparação 

 

Entrando no tema da V Conferencia +2, Patrícia (SE-CAISAN) explicou que toda 

organização da Conferência tem um grupo de trabalho, o qual é formado no CONSEA tanto 

com participação do governo quanto da sociedade civil. Porém, até o momento, apenas o MDS 

havia se manifestado, sendo necessário mais dois setores para o compor o grupo.   

O grupo de trabalho já realizou três reuniões. Além disso, já produziu o primeiro informe 

orientando o processo de organização da V Conferência +2 em todos os estados e estão 

finalizando o segundo informe, o qual detalha um pouco mais o processo de organização e 

orienta os estados sobre os documentos que deveriam encaminhar para subsidiar o evento.  

Elisabetta (CONSEA) explicou o processo de trabalho do grupo e ressaltou a urgência na 

elaboração do segundo informativo, o qual completaria as informações básicas para que os 

estados iniciar a organização dos seus encontros estaduais dentro de um conjunto de critérios e 

expectativas. Tal informativo, após concluído, seria distribuído na plenária de setembro, 

trazendo os grandes temas para discussão e reforçando os objetivos, as características do 

processo metodológico, e incentivando a questão da participação e da diversidade.  

Elisabetta (CONSEA) relembrou que o grande objetivo do encontro da V Conferência +2 

seria fazer um monitoramento de médio prazo, entre uma Conferência e outra, e uma análise de 

conjuntura de implementação das ações federais que acontecem num nível estadual e, 
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principalmente, do processo de implementação do SISAN no nível estadual - planos estaduais, 

o funcionamento do CONSEA e da CAISAN local. Dessa forma, começa-se a vislumbrar a 

agenda para a próxima Conferência que deverá acontecer em 2019.  

Dessa forma, Elisabetta (CONSEA) reforçou a urgência de definição dos participantes, pois, 

a partir da data de entrega do segundo informativo, será definido um prazo para elaboração do 

detalhamento metodológico do encontro nacional e a elaboração do monitoramento do plano 

até o momento atual. 

Patrícia (SE-CAISAN) acrescentou que, em um momento posterior, seria necessário discutir 

como se daria a participação do governo, o número de vagas, como ele iria se distribuir nos 

diferentes temas da Conferência, como iria se posicionar, etc. Reforçou, assim, a importância 

da participação de setores sobretudo os que trabalham diretamente com a SAN.  

Rejane (MP) explicou que o Ministério do Planejamento está com a equipe muito reduzida e 

com diversas responsabilidades, o que impediu de se comprometerem a participar da V 

Conferência +2.  

 

 
5.2 Outros informes 

 

Rejane (MP) fez um informe sobre a realização do monitoramento tempestivo do PPA, o 

qual não seria mais realizado no final de setembro, sendo adiado para início de novembro – 

data a definir. 

Priscila (SE-CAISAN) relatou o envio de um e-mail da CAISAN com um questionário que 

traz algumas perguntas sobre o site da CAISAN Nacional, que está sendo aprimorado. Solicitou 

envio de contribuições até 22 de setembro. 

 

Nada mais havendo a tratar, às 17h30 deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou o 

presente relato. 

 


