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Os modelos orientadores constantes nesta publicação tem redação semelhante a dos 
marcos legais nacionais, porém, não são obrigatórios. Principalmente, porque existem 
experiências inovadoras no funcionamento dos conselhos estaduais e municipais,  por 
exemplo, em alguns estados e municípios a eleição de conselheiros(as) é feita em 
assembleia, metodologia que enfatiza o caráter democrático que deve pautar a 
composição de uma instância de participação e controle social. Portanto, o art. 5º, §1º e 
§2º das propostas de minutas referentes aos conselhos (pgs. 59 e 71) não devem ser 
reproduzidos sem que haja amplo debate com os conselhos estaduais/distrital, tendo por 
base, inclusive, as diretrizes aprovadas nas Conferências estaduais/distrital. 
 
Reforçamos que é imperativo garantir a presidência da sociedade civil e a representação 
majoritária deste setor nos conselhos, na proporção de 1/3 de representantes 
governamentais e 2/3 de representantes da sociedade civil, pois, assim, determina o 
marco legal vigente. A não observação desses preceitos prejudica a legitimidade dos 
conselhos e a adesão e a permanência dos respectivos estados e municípios ao Sistema 
Nacional de SAN. Por essa razão, o art. 10, VI, das minutas propostas (pgs. 60 e 72) para 
regulamentação dos conselhos não deve, em nenhuma hipótese, ferir este preceito, que 
tem base no Decreto nº 6.272 de 23 de novembro de 2007, no Decreto nº 7.272 de 25 e 
agosto de 2010 e na Resolução nº 09 de 13 de dezembro de 2011 da CAISAN.  
 
Embora as minutas propostas neste documento tenham formato de decreto, os 
regulamentos devem ser feitos por meio de instrumento normativo considerado mais 
adequado pelos componentes estaduais/distrital e municipais do SISAN, de forma a 
considerar as especificidades de cada contexto, desde que sejam respeitados os artigos 2º 
e 3º da Resolução nº 09/2011 da CAISAN. 
 
É fundamental que os agentes públicos observem as leis e normas já existentes, as 
deliberações das conferências nacional, estaduais, distrital, regionais e municipais de SAN 
e, principalmente, garantam a participação efetiva dos Conselhos Estaduais, Distrital e 
Municipais de SAN, no processo de adoção do marco legal relativo à implantação dos 
componentes estaduais, distrital e municipais do SISAN. 
 
Por fim, ressalta-se que a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN) 
tem como principais características a participação social e a intersetorialidade, além dos 
outros princípios previstos na Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006. Cabe, portanto, 
estreita observância a estes princípios para garantia da legitimidade desta política nos 
estados, no Distrito Federal e municípios e, principalmente, para a consolidação do 
Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, cujo objetivo maior é a garantia do 
Direito Humano à Alimentação Adequada de todas as pessoas que habitam o território 
brasileiro. 
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