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RELATO DA XXXIII REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENO DA CAISAN 

 

DATA: 22 de novembro 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. 14h30 às 14h45- Aprovação da pauta e da ata da última reunião da CAISAN  

 

2. 14h45 às 15h45 – Preparação da V Plenária do Consea sobre o tema “Racismo 

Institucional, Terra e Território” – Secretaria Executiva do Consea, Secretaria 

Executiva da CAISAN, SEAD, FUNAI, SEPPIR. 

 

3. 15h45 às 16h45 – Apresentação e debate do documento “Estratégia para a redução 

das perdas e desperdício de alimentos no Brasil” – Secretaria Executiva da CAISAN. 

 

4. 16h45 às 17h – Processo de elaboração do “Balanço do II PLANSAN para a V 

Conferência +2” (março 2018) e início do seu processo de revisão. 

 

5. 17h às 17h30 – Sessão de Informes 

5.1 Participação do Governo brasileiro na reunião do Conselho de Segurança 

Alimentar da FAO - CSA em Roma - outubro de 2017 – Secretaria 

Executiva da CAISAN e MRE 

5.2  Comitê Técnico Povos e Comunidades Tradicionais – SE CAISAN 

5.3 Comitê Gestor da Estratégia de Combate à Obesidade – SE CAISAN 

5.4 Outros 

 

6. 17h30 – Encaminhamentos Finais e Encerramento.   
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Às 14h40, a coordenadora do Departamento de Gestão do Sistema Nacional de 

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

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

órgãos: CASA CIVIL, MDS, SEAD, MCTIC, MDH, MINC, MS, MRE, MMA, FNDE, 

SEGOV, CONAB, INCRA, MF e CONSEA. 

  

ÓRGÃOS REPRESENTANTES 

CASA CIVIL Tamille Dias e Tatiana Vasconcelos  

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

Kathleen Machado, Iorrane Camboim, Silvia Sousa, Pedro 

Romani, Mariana Marques, James Richard e Rafaela de Sá 

SEAD Igor Teixeira 

MCTIC Janesca Alban Roman e Elaine Martins 

MDH Irina Storni, Fabiana Gadelha 

MINC Elton Gomes de Medeiros e Edi Freitas 

MS Michele Lessa e Tatiana Pereira 

MRE Durval Pereira  

MMA Tiago Russin 

FNDE Renata Mainenti   

CONAB Tawiny Lasmar 

SEGOV Rogério Neuwald e Luz Marilda Maciel 

INCRA Lidiane Amorim 

MF Daiane Alcântara  

CONSEA Roberta de Sá, Mirlane Guimarães, Michele Andrade e Marília 

Leão  

 

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

Após aprovação do relato da XXXII 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 da V Plenária do Consea sobre o tema “Racismo Institucional, Terra e 

Território” – Secretaria Executiva do Consea, Secretaria Executiva da CAISAN, SEAD, 

FUNAI, SEPPIR. 

 

  A fim de trazer informações gerais sobre a V Plenária do Consea, Marília Leão 

(CONSEA) relatou que a mesma será realizada nos dias 28 e 29 de novembro, sendo que a 

plenária, propriamente dita, ocorre no dia 29, juntamente com a reunião plenária da Comissão 

Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (CNAPO).  

  O tema “Racismo Institucional, Terra e Território” será discutido na parte da manhã por 

quatro conselheiros da sociedade civil, bem como representantes da CAISAN - Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), da Fundação Cultural Palmares, Fundação 

Nacional do Índio (Funai) e da Casa Civil.  

  Na parte da tarde, serão realizados um balanço de agenda e dos processos de trabalho de 

2017 das Comissões Permanentes (CPs); uma apresentação de proposta de Projeto de Lei sobre 

financiamento do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN); um 

informe sobre o processo judicial referente ao Programa de Aquisição de Alimentos no estado 

do Paraná, e; por fim, um debate sobre Projeto de Lei da Câmara nº 104/2017 que institui a 

Política Nacional de Erradicação da Fome e de Promoção da Função Social dos Alimentos 

(Pefsa), o qual está ligado com a distribuição da Farinata.  

  Mirlane Guimarães (CONSEA) completou o item de pauta relatando que foi criado um 

Grupo de Trabalho (GT) para preparação da Plenária, que se reuniu duas vezes e que o foco da 

plenária será o racismo institucional como determinante no acesso à terra e ao território, mais 

especificamente para indígenas e quilombolas, e outros povos e comunidades tradicionais no 

meio rural. A questão urbana deverá ser discutida em outro momento, talvez em um seminário. 

  Como resultado do GT, foi elaborada uma minuta de Exposição de Motivos, que será 

assinada somente pelo Consea, apesar de ser plenária conjunta com a CNAPO. 

  Patricia Gentil (SE-CAISAN) informou que foi realizada uma reunião preparatória do 

governo para a V Plenária, bem como um documento de subsidio com base nas ações do II 

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

  Carmem Priscila (SE-CAISAN) apresentou o documento, o qual traz indicadores 

populacionais e de insegurança alimentar e nutricional desagregados por raça-cor/etnia. O 



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL  

 
SE-CAISAN 

Secretaria-Executiva da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional 

 

4 

 

 

mesmo traz, ainda, as principais ações da agenda da SAN para povos indígenas, quilombolas e 

outros Povos e Comunidades Tradicionais e a evolução do orçamento autorizado desde 2012, 

data de início da vigência do primeiro PLANSAN, para as principais políticas relacionadas ao 

acesso à terra e ao território desses povos e comunidades. 

  Por fim, Carmem Priscila ressaltou a importância do envio das informações pelos órgãos 

que se comprometeram a contribuir com o documento, bem como a presença dos 

representantes de governo na Plenária.  

 

3. Apresentação e debate do documento “Estratégia para a redução das perdas e 

desperdício de alimentos no Brasil” – Secretaria Executiva da CAISAN. 

 

    Kathleen Machado (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 surgiu há dois anos antes, mas participaram 

apenas no final de 2016 no Segundo Diálogo Regional sobre Perdas e Desperdício de  

Alimentos (PDA) promovido pela FAO. Voltando deste evento, a discussão foi trazida à 

CAISAN e em novembro/dezembro de 2016, foi realizada, então, 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 principais ministérios que estão 

envolvidos com o tema, CONSEA e a iniciativa privada também, enquanto convidados. Foram 

realizadas quatro reuniões presenciais cujo objetivo era elaborar uma para a redução das perdas 

e desperdício de alimentos no Brasil. 

   Kathleen relatou que o Comitê contou com a ajuda de um consultor da FAO, André Grossi 

Machado, e do apoio da Secretaria-Executiva daCAISAN durante todo o processo de trabalho. 

Em seguida, apresentou a estrutura da Estratégia a qual está dividida em: I) Introdução; II) 

Contextualização; e III) Estratégia Intersetorial para a Redução de Perdas e Desperdício de 

Alimentos no Brasil em si, com objetivos, eixos e linhas de ação e governança - Comitê Gestor 

da Estratégia.  

      Kathleen destacou que o objetivo da Estratégia era coordenar ações direcionadas a 

prevenir e reduzir as perdas e desperdício de alimentos no Brasil, por meio da gestão mais 
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integrada e intersetorial de iniciativas do governo e da sociedade, de forma alinhada com a 

Política Nacional de SAN, ressaltando que a principal preocupação é promover um sistema 

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

Em seguida, Kathleen apresentou os quatro eixos da Estratégia, bem como suas linhas de 

ação: 

 Eixo 1 - Pesquisa, Conhecimento e Inovação: 

Linhas de Ação: 

1.1. Incidir na elaboração de metodologia de quantificação de PDA nas cadeias dos 

principais alimentos (em termos de valor produtivo e contribuição para a SAN), 

contribuindo para a elaboração de um diagnóstico de PDA mais fidedigno à 

realidade brasileira e para o monitoramento dos objetivos e compromissos do 

PLANSAN CELAC 2025 e da Agenda 2030 relacionados às PDA; 

1.2. Fomentar pesquisa, desenvolvimento, inovações tecnológicas e tecnologias 

sociais, nos setores público e/ou privado, que visem o entendimento das causas e 

a proposta de soluções para as PDA no Brasil. 

 Eixo 2 - Comunicação, Educação e Capacitação: 

Linhas de Ação: 

2.1. Desenvolver e promover uma rede virtual de boas práticas que vise à 

disseminação de referenciais técnicos, conceituais e metodológicos sobre prevenção 

e redução de PDA; 

2.2. Apoiar e promover campanhas educativas e de conscientização, com ênfase nas 

etapas de varejo e consumo em parceria com agentes da iniciativa privada, 

associações e organizações sociais, entre outras; 

2.3. Capacitar técnicos de ATER para atuar sobre a prevenção e redução de PDA em 

pontos críticos da cadeia de produção de alimentos, tais como pós-colheita e 

comercialização; 

2.4. Fomentar cursos técnicos e treinamentos junto às instituições da sociedade civil, 

com vistas a combater as PDA em todas as etapas das cadeias de alimentos; 

2.5. Elaborar e disseminar manuais e materiais informativos sobre boas práticas de 

produção, manuseio, transporte, conservação e consumo para os principais agentes 

das cadeias de alimentos; 
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2.6. Estimular parcerias entre varejistas, atacadistas, distribuidores e organizações 

sociais para a doação de alimentos, incluindo campanhas de esclarecimento sobre a 

viabilidade legal do processo, boas práticas e normas do código de defesa do 

consumidor. 

 Eixo 3 - Promoção de Políticas Públicas: 

Linhas de Ação: 

3.1. Fortalecer a Rede Brasileira de Bancos de Alimentos de forma a qualificar a 

atuação dos bancos de alimentos no território brasileiro; 

3.2. Promover ações para prevenção e redução do desperdício de alimentos em 

diferentes espaços institucionais públicos e privados (escolas, universidades, 

empresas, unidades de produção agrícola, hospitais, quartéis, restaurantes 

comunitários, órgãos governamentais, CEASAs, entre outros); 

3.3 Prever nos Planos de SAN, nos níveis federal, estadual e municipal, a prevenção 

e redução às PDA; 

3.4. Estimular acordos setoriais voluntários, públicos e/ou privados, com vistas a um 

compromisso de prevenção e redução às PDA até 2030; 

3.5. Aprimorar as políticas públicas para a agricultura, em especial a familiar, com a 

finalidade de redução de PDA através de instrumentos como, crédito rural, seguros, 

ATER, cooperativismo, legislação sanitária e certificações; 

3.6. Incentivar a constituição de circuitos curtos de comercialização, produção e 

consumo de alimentos que estimulem a prevenção e redução das PDA; 

3.7. Fortalecer o sistema de compras públicas de alimentos, como PAA, PNAE e 

Decreto nº 8.473/2015, fortalecendo as compras locais/diretas ou descentralizadas; 

3.8. Promover políticas públicas para melhorias da infraestrutura e da logística na 

produção, no armazenamento, no processamento, transporte, distribuição e 

comercialização de alimentos; 

3.9. Incentivar a modernização e ampliação das estruturas de armazenagem e 

escoamento dos produtos agrícolas, com ênfase nas estruturas descentralizadas no 

nível do agricultor; 

3.10. Estimular a adequação dos estabelecimentos de alimentação e nutrição no 

âmbito das unidades de ensino, para ampliação e qualificação da capacidade de 
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armazenamento, preparo, comercialização e consumo de alimentos, associando as 

PDA com a oferta de uma alimentação adequada e saudável. 

 Eixo 4 – Legislação 

Linhas de Ação: 

4.1. Acompanhar a tramitação de projetos de lei e atuar junto ao Legislativo para 

aprovação de propostas de cunho regulatório em temas afetos à redução de PDAs, 

como responsabilização civil por doação de alimentos; incentivos a reutilização, 

recuperação e destinação de alimentos; rotulagem, dentre outros; 

4.2. Atuar de forma a instituir legalmente os bancos de alimentos, estabelecendo 

normas sanitárias orientadoras para sua atuação e fortalecendo-os enquanto 

equipamento de promoção da SAN. 

Kathleen relatou ainda que, para cada eixo, foi destacado os pontos positivos e os 

principais gargalos e que a implementação da Estratégia será articulada no âmbito de Comitê 

Gestor da CAISAN que será criado para esta finalidade, considerando as atribuições da 

CAISAN estabelecidas no Decreto nº 6.273/2007.  

Os Comitês Gestores da CAISAN têm por finalidade apoiar e acompanhar as ações 

necessárias à operacionalização de programas ou planos intersetoriais relativos à Política 

Nacional de SAN, bem monitorar os setores (governo, sociedade civil e iniciativa privada). A 

primeira tarefa do Comitê Gestor será elaborar um plano de trabalho para a implementação da 

Estratégia a partir das Linhas de Ação aprovadas.  

Patrícia Gentil (SE-CAISAN) ressaltou que os órgãos teriam até o dia 11 de dezembro 

para leitura do referido material e envio de quaisquer ajustes e contribuições. Por fim, todos os 

órgãos presentes aprovaram a Estratégia para a redução das perdas e desperdício de alimentos 

no Brasil, bem como a criação do Comitê Gestor para implementação da mesma.  

 

4. Processo de elaboração do “Balanço do II PLANSAN para a V Conferência +2” 

(março 2018) e início do seu processo de revisão. 

 

Carmem Priscila (SE-CAISAN) informou  que, em 2018, será realizada a V Conferência 

Nacional de Seguraça Alimentar e Nutricional + 2, um balanço da V  Conferência, realizada em 
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novembro de 2016. Como o Plano Nacional de SAN e a Conferência andam juntos, a CAISAN 

irá elaborar um balanço do II PLANSAN, com o apoio do Comitê Técnico de Monitoramento.  

O Comitê auxiliará na metodologia de elaboração do balanço e na busca de informações 

para compor o mesmo.  

 

5. Sessão de Informes 

a. Participação do Governo brasileiro na reunião do Conselho de Segurança 

Alimentar da FAO - CSA em Roma - outubro de 2017 – Secretaria 

Executiva da CAISAN e MRE. 

Durval Pereira (MRE) relatou os principais pontos da participação do governo brasileiro 

na reunião do Conselho de Segurança Alimentar da FAO, realizada em Roma, entre os dias 9 a 

13 de outubro.  

O evento reuniu representantes de governos, da sociedade civil, de empresas e 

organizações internacionais ao longo de cinco dias. Na ocasião, o governo brasileiro apresentou 

compromissos para garantir a alimentação saudável da população e os avanços obtidos na área. 

Durval relatou que durante o painel “O Papel da Governança em Segurança Alimentar e 

Nutricional em Promover o Direito à Alimentação Local”, o secretário Caio Rocha expôs ainda 

os efeitos da experiência brasileira para cumprir com a agenda da Década de Ação em 

Nutrição. Durante as sessões e eventos paralelos, foram discutidos temas e aprovados 

documentos que servem de referência para as políticas públicas em diversos países. 

Por fim, agradeceu o apoio da Secretaria-Executiva da CAISAN e dos órgãos envolvidos 

na organização da delegação brasileira, bem como na elaboração de documentos. 

 

b.  Comitê Técnico Povos e Comunidades Tradicionais – SE CAISAN. 

Carmem Priscila (SE-CAISAN) relatou que, desde 2012, a CAISAN possui uma 

instância colegiada para qualificar e subsidiar a atuação da Câmara, em torno da temática de 

Povos e Comunidades Tradicionais, especialmente indígenas e quilombolas, bem como 

fortalecer a promoção, universalização e coordenação das ações de segurança alimentar e 

nutricional voltadas para esse público, diretriz preconizada na Política Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional. 
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As reuniões do Comitê em 2016 e 2017 teve foco principalmente em: i) ações junto aos 

Guarani – Kaiowá; ii) visita ao Mato Grosso do Sul em 23 de maio de 2017; e iii) redefinição 

das atividades do Comitê. 

A nova resolução, portanto, altera a vigência, a composição e os objetivos do Comitê 

Técnico - CT 10 com vistas a articular e monitorar ações  de combate à insegurança alimentar e 

nutricional em  povos e comunidades tradicionais, com foco em indígenas, comunidades 

quilombolas e extrativistas, em alinhamento com as metas propostas no II Plano Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional – PLANSAN 2016-19. 

Carmem Priscila (SE-CAISAN) relatou os objetivos e os participantes do Comitê, que  

será composto por representantes de Ministérios integrantes da CAISAN, além de 

representantes do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – CONSEA. 

Após leitura de toda a resolução, a reinstituição do Comitê foi aprovada pelos orgãos 

presentes.  

 

c. Comitê Gestor da Estratégia de Combate à Obesidade – SE CAISAN. 

Patrícia Gentil (SE-CAISAN) relatou que, desde 2014, foi instituído, no âmbito da 

CAISAN, um comitê intersetorial para discutir ações de Prevenção e Controle da Obesidade. 

Além dos ministérios da Câmara, fazem parte do Comitê, o Conselho Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional (CONSEA) e a Organização Pan Americana de Saúde/Organização 

Mundial de Saúde. 

A Estratégia Intersetorial de Prevenção e Controle da Obesidade traz recomendações para 

estados e municípios é uma das ações resultantes do esforço articulado e intersetorial deste 

Comitê e reúne diversas ações do governo federal que contribuem para a redução da obesidade 

no país. A Estratégia tem por objetivo prevenir e controlar a obesidade na população brasileira, 

por meio de ações intersetoriais, promovendo a alimentação adequada e saudável e a prática de 

atividade física no ambiente que vivemos por meio de grande eixos de atuação. 

Patrícia relatou que em 2017 as reuniões do Comitê tiveram grande foco em temas 

regulatórios, como a taxação de bebidas açucaradas e regulamentação da publicidade de 

alimentos. Em 2018, o Comitê pretende avançar nesses temas, além  discutir a articulação de 

redes de ação para a agenda de compras públicas, governança de segurança alimentar e 
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nutricional, redução do sódio e guias alimentares, que deverão funcionar durante a década da 

nutrição. 

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

presente relato. 

 


