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I. INTRODUÇÃO 

 

A sociedade civil organizada, que atua no campo da Segurança Alimentar e Nutricional, 

propôs a criação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN
1
, por reconhecer que a 

realização do Direito Humano à Alimentação Adequada - DHAA demanda ações públicas que devem ser 

participativas, articuladas e intersetoriais.  

A garantia do DHAA relaciona-se com a capacidade de superar as dificuldades de acesso, 

físico e econômico, ao alimento adequado. Dessa forma, cada grupo, família ou indivíduo vai exercer o seu 

direito de se alimentar, com dignidade, na medida em que forem superadas as dificuldades para produzir, 

armazenar, distribuir, adquirir e consumir alimentos adequados e saudáveis. Assim, os diferentes segmentos, 

grupos e indivíduos têm demandas diversas para a garantia desse direito. 

Durante a última Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - CNSAN, 

realizada em novembro de 2011, em Salvador, Bahia, onde estiveram presentes mais de 2000 delegados, 

foram apresentadas demandas pela sociedade civil para garantia do DHAA. Essas demandas se relacionam 

com temas como soberania alimentar, reforma agrária, agroecologia, etnodesenvolvimento, 

agrobiodiversidade, sociobiodiversidade, convivência com o semiárido, direito à cidade, reforma urbana, 

abordagem de gênero, raça e geração na elaboração, execução e monitoramento das diferentes ações públicas 

para a garantia da segurança alimentar e nutricional, exigibilidade de direitos, entre outras demandas que têm 

natureza intersetorial.  

O SISAN, portanto, surge de demanda da sociedade civil e foi instituído através da Lei 

Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, Lei nº 11.346, em 2006. O objetivo primordial deste sistema 

é garantir o DHAA, para todas as pessoas que se encontram no Brasil, através da Política Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional – PNSAN (art. 1ª e 3ª da LOSAN), cujo instrumento é o Plano Nacional 

de Segurança Alimentar e Nutricional - PLANSAN.  

Os componentes do SISAN são: 

 Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CNSAN): 

É a instância máxima de deliberação do SISAN. A cada 04 anos cerca de duas mil pessoas, de 

todo país, sendo 1/3 representantes governamentais, de todos os níveis administrativos (federal, estadual e 

municipal) e 2/3 representantes da sociedade civil, apresentam as diretrizes e proposições para a Política 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. 

                                                           
1 A primeira vez em que se faz menção ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional é durante a I Conferência de Alimentação e 

Nutrição, em 1986. Em 2003, na 2ª CNSAN, a criação do SISAN novamente surge como proposição dos delegados e delegadas que participaram 

desta Conferência.   
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Antecedem as conferências processos preparatórios nos municípios e/ou em regiões que 

reúnem diferentes municípios e nos estados/DF. 

Assim, os documentos que saem das conferências têm o olhar dos sujeitos de direitos que 

vivem em diferentes contextos do Estado brasileiro, contendo demandas específicas para cada território, para 

cada povo e para cada grupo, bem como, contendo demandas universais. O documento final de cada 

conferência, portanto, é importante subsídio para a construção da Política Nacional de SAN. 

 Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional: 

Órgão de assessoramento da Presidência da República, cuja presidência é da sociedade civil e 

a composição é de 2/3 de representantes da sociedade civil e 1/3 de representantes governamentais. 

As principais atribuições do CONSEA são: a) Propor diretrizes e prioridades da política e do 

Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, considerando as deliberações das conferências 

nacionais de SAN; b) monitorar e acompanhar a implementação e a convergência das ações inerentes à 

política e ao plano de SAN; e, c) mobilizar e apoiar entidades da sociedade civil na discussão e 

implementação de ações públicas de Segurança Alimentar e Nutricional. 

 Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional – CAISAN 

Esta Câmara reúne 19 ministérios cuja atuação tem impacto na Política Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional. A principal atribuição da CAISAN é a elaboração do Plano Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional, que deve observar as recomendações e orientações do Conselho Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional. Cabe à CAISAN, entre outras atribuições, coordenar a execução deste 

Plano. 

 Órgãos e entidades de segurança alimentar e nutricional da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios  

Atualmente 23 estados e o DF aderiram ao SISAN. Para aderir ao SISAN estados e municípios 

devem observar os artigos 2º e 3º da Resolução nº 09/ 2011 da CAISAN, que dispõem sobre os 

procedimentos e o conteúdo dos termos para a adesão dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ao 

SISAN.   

Estados e municípios devem criar os componentes estaduais e municipais do SISAN, isto é, as 

conferências, os conselhos e as câmaras intersetoriais de SAN. Além disso, deverão elaborar seus planos 

estaduais e municipais de SAN. 

 Instituições privadas, com ou sem fins lucrativos, que manifestem interesse na adesão e que 

respeitem os critérios, princípios e diretrizes do SISAN  

Este tema está sendo debatido pelo Consea para posterior regulação pela CAISAN. Apenas 

depois dessa regulamentação é que este tipo de instituição poderá participar do SISAN. 

Dois importantes princípios desse sistema e da PNSAN são: a participação social e a 

intersetorialidade. O SISAN abriga institucionalidades que visam garantir esses princípios. Assim, a 

Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e o Conselho Nacional de Segurança Alimentar 

e Nutricional são institucionalidades para garantia da participação social na Política Nacional de SAN e a 

Câmara Interministerial de SAN e suas congêneres visam garantir o princípio da Intersetorialidade. Essas 
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instituições deverão ser reproduzidas nos estados e municípios como fora de dar concretude a estes 

princípios do SISAN. 

Além disso, o Decreto nº 7272/2010 faz menção à instituição do fórum tripartite (constituído 

por representantes dos governos Federal, Estadual e Municipal) e bipartites (composto pelos representantes 

governamentais dos estados e municípios) para a interlocução e pactuação das políticas e planos de 

segurança alimentar e nutricional, como proposto no seu art. 9: 

Art. 9 A pactuação federativa da PNSAN e a cooperação entre os entes federados para a sua 

implementação serão definidas por meio de pactos de gestão pelo direito humano à 

alimentação adequada.  

§ 1 O pacto de gestão referido no caput e os outros instrumentos de pactuação federativa serão 

elaborados conjuntamente pela Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, 

por representantes das câmaras intersetoriais dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios e deverão prever:  

I - a formulação compartilhada de estratégias de implementação e integração dos programas e 

ações contidos nos planos de segurança alimentar e nutricional; e  

II - a expansão progressiva dos compromissos e metas, e a qualificação das ações de segurança 

alimentar e nutricional nas três esferas de governo.  

§ 2o A Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional deverá realizar reuniões 

periódicas com representantes de suas congêneres estaduais, distrital e municipais, 

denominadas fóruns tripartites, visando:  

I - a negociação, o estabelecimento e o acompanhamento dos instrumentos de pactuação entre 

as esferas de governo; e  

II - o intercâmbio do Governo Federal com os Estados, Distrito Federal e Municípios para o 

fortalecimento dos processos de descentralização, regionalização e gestão participativa da 

política nacional e dos planos de segurança alimentar e nutricional.  

§ 3 As câmaras intersetoriais de segurança alimentar e nutricional dos Estados que aderirem ao 

SISAN deverão realizar reuniões periódicas com representantes dos Municípios, denominadas 

fóruns bipartites, visando aos objetivos definidos no § 2. 

 

No processo de implantação do SISAN os próximos passos são no sentido de consolidar os 

componentes estaduais do SISAN, elaborar/revisar os Planos Estaduais e mobilizar os municípios para 

adesão. Além disso, é fundamental avançar em temas como o financiamento do SISAN, a regulamentação 

dos fóruns de pactuação e a participação das entidades de direito privado no sistema. 

As oficinas regionais, portanto, tem a importante missão de debater os avanços e desafios, 

com o objetivo de, a partir da construção da concepção desse sistema, estabelecer estratégias para 

consolidação do SISAN e da Política Nacional de SAN.  

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/10199797/art-9-do-decreto-7272-10
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Foram realizadas, em 2012, oficinas em âmbito nacional e regional para discutir a implantação 

e fortalecimento do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN).  

A oficina nacional ocorreu em Brasília, nos dias 28 e 29 de agosto. As regionais foram: Sul, 

nos dias 22 a 23 de novembro, em Florianópolis; Norte, nos dias 6 e 7 de dezembro, em Belém; e Centro-

Oeste, dias 10 e 11 de dezembro, em Brasília. 

Neste documento vão ser relatados conteúdos e proposições da Oficina Regional Sul, que 

tinha como objetivos: 

 Construir concepção comum sobre a finalidade e as formas de funcionamento do SISAN; 

 Discutir estratégias e mecanismos necessários para o processo de construção e funcionamento 

do SISAN e de efetivação da PNSAN nos estados, Distrito Federal e municípios; e  

 Estabelecer os Fóruns de pactuação bipartites e tripartites. 

 

II. METODOLOGIA  

 

Houve dois momentos de trabalho de grupo. O Primeiro momento visou fomentar a discussão 

sobre a gestão do Sisan e a efetivação da política de SAN na Região. O propósito foi facilitar a compreensão 

do SISAN como articulador e integrador de ações e programas, a partir de questões práticas, bem como 

discutir questões estratégicas para gestão do SISAN. Os grupos foram formados aleatoriamente, respeitando 

equilíbrio entre governo e sociedade civil. 

Perguntas orientadoras: 

1. Listar e discutir até 03 programas ou ações cuja articulação, integração, execução e 

monitoramento pode ser facilitada com a efetivação da Caisan e o fortalecimento do Consea.  

2. Listar e discutir, em ordem de prioridade, pelo menos um tema para a gestão do Sisan e um 

tema para a Política de San na região que devem ser considerados para os fóruns de pactuação 

(fórum bipartite e tripartite). 

3. O marco legal de adesão (Resolução 09/2011) está adequado à realidade dos municípios da 

Região? Se não, que adequações são necessárias? 

4. Quais as principais estratégias para mobilização dos municípios no processo de adesão ao 

Sisan? 

Em anexo o relatório de cada grupo. 

O segundo momento do trabalho de grupo visou facilitar, a partir das discussões realizadas 

anteriormente, e dos Planos de Trabalho do Edital de justificativa nº10/2012, o planejamento para construção 

e consolidação do SISAN no Estado e seus municípios. Houve um grupo de trabalho por Estado, com 

participantes da sociedade civil e de governo, com exceção do Rio Grande do Sul, que foi composto só por 

integrantes da sociedade civil, em razão da ausência de representantes governamentais. 
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Cada grupo deveria escolher um(a) relator(a) e um facilitador(a), e apresentar os resultados do 

trabalho de grupo por escrito de forma sistematizada, a fim de ser apresentado em plenária e incluído no 

relatório final da oficina da Região Sul. 

Em anexo o relatório de cada estado. 

 

III.  PRINCIPAIS DISCUSSÕES EM PLENÁRIA E NOS GRUPOS 

 

Os principais questionamentos, considerações e proposições sobre a Política Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional, o SISAN e a Implementação e gestão do SISAN nos estados e municípios da 

Região Sul: 

 

1. Questões gerais sobre o SISAN 

 

 Há muitos avanços no marco legal e institucional, contudo é necessário implantar o SISAN 

de maneira efetiva. O SISAN implica em nova foram de gestão, uma gestão sistêmica, 

articulada e integrada, esse é o grande desafio, pois não existe essa cultura o que há, quase 

sempre, são ações fragmentadas e desarticuladas; 

 O SISAN tem uma ligação estreita com a Política de SAN. É através do SISAN que devem 

ser superadas a falta de articulação entre importantes programas de SAN; 

 É importante garantir a abordagem territorial ao SISAN, através de: 

 Conselhos e comissões regionais ligadas aos Estados 

 Conselhos e comissões regionais ligadas a Consórcios 

 O Financiamento da Gestão do SISAN exige a criação de novos instrumentos, menos 

burocráticos, que sejam adequados à intersetorialidade e à participação da sociedade civil. 

Para tanto é fundamental a criação de um novo marco legal. 

 É importante garantir que entidades de direito privado possam participar, formalmente, do 

SISAN; 

 O fortalecimento da sociedade civil depende do fortalecimento do SISAN, um exemplo 

disso, é o Programa de Aquisição de Alimentos, a Política Nacional de Agroecologia e 

Produção Orgânica e o etnodesenvolvimento, programas e temas pautados por este 

segmento. 
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2. Componentes nacionais do SISAN 

 

Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – CONSEA: 

 

 O CONSEA tem força política por ter diferentes setores da sociedade civil, militantes da 

política de SAN, por receber apoio do governo federal, por contar com a participação do 

governo, por ter construído uma relação efetiva entre governo e sociedade civil e, ainda, por 

apresentar importantes proposições para a PNSAN. Esses são elementos que se 

exigidos/construídos nos estados, podem fortalecer os conselhos estaduais e o sistema; 

 A composição do CONSEA (1/3 de governamentais e 2/3 de sociedade civil) é um dos 

pontos fortes do CONSEA nacional. 

 A Comissão de Presidentes de CONSEAs Estaduais – CPCE do CONSEA é um espaço de 

discussão da sociedade civil de temas relevantes parA o SISAN. O governo tem reconhecido 

esse espaço e trazido políticas e programas para serem discutidos e construídos no âmbito da 

Comissão.  

 

Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional 

 

 Tem tido uma importante relação com a CPCE. Os estados devem garantir essa interlocução 

com o CONSEA estadual. 

 

3. PNSAN e PLANSAN: 

 

 Atualmente o tema SAN e os programas de SAN já são reconhecidos pelo governo federal e 

pela sociedade civil, o que contribui para a consolidação da Política de SAN. Hoje, 24 

estados brasileiros e o Distrito Federal já aderiram ao SISAN e o objetivo agora é que esses 

estados tenham uma CAISAN ativa e vigorosa, como a Câmara Nacional, e Planos Estaduais 

de SAN bem estruturados, com objetivos e metas alinhados aos do PLANSAN; 

 O PLANSAN é fundamental para o funcionamento da Política e do Sistema, é importante 

que tenha aderência ao Plano Plurianual do Governo Federal.  

 Quanto à Política de SAN o Brasil ocupa papel de destaque na temática de SAN, exportando 

conhecimento sobre a política, mas ao mesmo tem dificuldades internacionais na 

comercialização de alimentos justamente pelo excesso de contaminantes durante a produção.  

 Os circuitos curtos de produção, abastecimento e consumo são temas que darão concretude 

ao Sisan nos municípios, estados e regiões. 

 Quanto ao Programa de Aquisição de Alimentos a gestão do SISAN pode contribuir para 

superar sua dimensão meramente assistencialista, especialmente em relação à distribuição de 

alimentos;  
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4. Fóruns de Pactuação: 

 

 Para se constituir um sistema, é preciso ―casar‖ os objetivos e metas municipais, estaduais e 

nacionais; e a região Sul do País (PR, SC e RS), por conta do seu histórico, tem um poder 

econômico e de desenvolvimento social que propiciam essa construção com maior 

facilidade, tendo assim maior responsabilidade de efetivar e aportar contribuições para esse 

processo.  

 Temas para os fóruns bipartites e tripartite: 

 Agricultura familiar de base agroecológica; 

 Regulamentação e controle de transgênico e agrotóxico 

 Em relação aos temas apontados como prioritários os fóruns de pactuação poderiam:  

  

 Definir competências dos 03 níveis de governo na gestão e execução do 

programa 

 Especificar a dimensão do DHAA que estes programas devem atender; 

 Pactuar metas; 

 Pactuar estratégias de articulação 

 Quanto a Gestão, é importante prever no estado a congênere da CPCE. 

 

 

5. Componentes Estaduais do SISAN 

 

 Os componentes do SISAN nos estados e nos municípios (conseas e caisans) só funcionarão 

se houver compromisso político. É importante que o governo federal sensibilize e paute os 

governos estaduais e municipais. 

 Os estados devem garantir que os componentes estaduais, especialmente CONSEA e 

CAISAN, tenham capacidade mínima de estrutura. Estes componentes são fundamentais 

para o Plano Estadual, para execução do Plano Nacional e para a adesão dos Municípios; 

 Os Conseas já estão, na grande maioria dos estados, funcionando bem, entretanto os 

governos não estão comprometidos e precisam de mais orientação e sensibilização para 

avançar com as CAISANS estaduais; 

 Os CONSEA são o ―meio de campo‖ entre as Conferências e as CAISANs. Devem, 

portanto, serem fortalecidos para cumprir o seu papel. 

 É importante que o Lócus da CAISAN e do CONSEA garanta força política, capacidade de 

articulação e condições de operacionalidade. 

 Há exemplo, como no Paraná, onde o CONSEA é descentralizado, contando com 

conselheiros de 20 regiões diferentes do estado, que realizam conferências regionais. Cada 

Conferência elege uma Comissão Regional (CORESAN - Comissão Estadual de SAN), que 

por sua vez, elege um representante regional para o CONSEA estadual e Conferências. 
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 Esses componentes devem ter incidência no legislativo e nos demais setores do executivo 

que não estão na CAISAN. 

 Relação entre a CAISAN e o CONSEA precisa ser de respeito e autonomia. O CONSEA 

deve ser um espaço de debate e a CAISAN como espaço de articulação, responsável pela 

implementação das políticas de SAN.  

 

 

6. Planos Estaduais de SAN 

 

 Os Planos estaduais precisam ser elaborados e executados para que não sejam apenas planos 

―de gaveta‖. 

 É fundamental que os planos estaduais respeitem os princípios da Política Nacional de SAN 

e as diretrizes previstas no art. 3º do Decreto 7272/2010, e que se aplicam ao âmbito 

estadual, quais sejam: 

I - promoção do acesso universal à alimentação adequada e saudável, com 

prioridade para as famílias e pessoas em situação de insegurança alimentar e 

nutricional; 

II - promoção do abastecimento e estruturação de sistemas sustentáveis e 

descentralizados, de base agroecológica, de produção, extração, processamento e 

distribuição de alimentos – o que inclui ações de acesso a terra e território; 

III - instituição de processos permanentes de educação alimentar e nutricional, 

pesquisa e formação nas áreas de segurança alimentar e nutricional e do direito 

humano à alimentação adequada; 

IV - promoção, universalização e coordenação das ações de segurança alimentar e 

nutricional voltadas para quilombolas e demais povos e comunidades tradicionais 

de que trata o art. 3o, inciso I, do Decreto no 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, 

povos indígenas e assentados da reforma agrária; 

V - fortalecimento das ações de alimentação e nutrição em todos os níveis da 

atenção à saúde, de modo articulado às demais ações de segurança alimentar e 

nutricional; 

VI - promoção do acesso universal à água de qualidade e em quantidade suficiente, 

com prioridade para as famílias em situação de insegurança hídrica e para a 

produção de alimentos da agricultura familiar e da pesca e aqüicultura; 

VII - apoio a iniciativas de promoção da soberania alimentar, segurança alimentar e 

nutricional e do direito humano à alimentação adequada em âmbito internacional e 

a negociações internacionais baseadas nos princípios e diretrizes da Lei nº 11.346, 

de 2006 

VIII - monitoramento da realização do direito humano à alimentação adequada 
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 Os Planos estaduais devem conter: 

  Forma de execução dos programas federais; 

 Ações de articulação e integração relativas a pelo menos a um tema apontado 

como prioritário; 

 Formas de aperfeiçoar a gestão dos programas federais  

 

7. Considerações para PNSAN e SISAN na Região SUL 

 

 Está em andamento no Governo Federal uma proposta de política de combate à obesidade. 

Deve-se pensar nessa temática para debate dos grupos. A questão não foi abordada por 

nenhum dos grupos. 

 As violações ao DHAA e a SAN são acirradas em razão das áreas de fronteiras. Um 

exemplo, concreto, é o de comercialização de agrotóxicos proibidos no Brasil. 

 Programas e ações para o fomento dos circuitos curtos e da agricultura urbana e periurbana 

são importantes para região e mantém estreita ligação com o SISAN. Também mantém 

estreita ligação com o SISAN o Programa Bolsa Família, as compras institucionais da 

agricultura familiar, produção agroecológica, o acesso à água e as ações voltadas para povos 

e comunidades tradicionais. 

 

8. Sisan nos municípios 

 O marco legal deve respeitar a autonomia dos municípios, pois estes já tem um grande 

número de conselhos. Assim, é importante pensar em garantir a participação social sem 

sobreposição de novas instituições. O marco legal deve ser alterado, é importante, contudo, 

esperar alguns anos (2 ou 3) para fazer uma alteração com base nas experiências práticas. 

 Importante pensar em um prazo maior para a elaboração dos planos municipais. É 

fundamental ter um prazo mais extenso para evitar que o processo seja feito pela formação 

de uma força tarefa. O plano deve ser elaborado a partir de um processo didático e 

articulado. Essa é uma das preocupações da CPCE. Será difícil para os municípios 

elaborarem seus planos no prazo de um ano, o que pode acarretar na desistência de muitos 

em aderir ao Sistema. 

 Principais estratégias para adesão ao SISAN e Consolidação da Política de SAN nos 

municípios: 

 Pautar os planos plurianuais municipais. 

 Realizar audiências públicas com temas como o SISAN, a PNSAN e DHAA 

 Garantir a inserção da temática de SAN nos planos diretores municipais; 

 Apoiar a criação de Frentes Parlamentares 
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 Sensibilizar o Ministério Público para que este crie frentes de trabalho com a 

temática de SAN e DHAA 

 

IV.  ENCAMINHAMENTOS PACTUADOS NA OFICINA 

 

Para os estados: 

 Implementar os Planos Pactuados na Oficina, anexos a este relatório. 

Para a Secretaria-Executiva da CAISAN: 

 Realizar Oficina sobre compras institucionais e a Gestão do SISAN (com a participação de todos os 

atores do SISAN e dos programas, titulares de direitos); 

 Considerar as demandas da Oficina Regional Sul no momento de Revisão do PLANSAN;  

 Realizar reunião da CAISAN com as CAISANS estaduais. A primeira reunião deverá ser no Rio 

Grande do Sul; 

 Elaborar Cartilha sobre a PNSAN e o SISAN; 

 Garantir, nos Editais do Governo Federal, iniciando pelo MDS, que as ações sejam identificadas 

como integrantes do PLANSAN; 

 Realizar oficina de monitoramento do PLANSAN para os estados; 

 Co-financiar encontros regionais ou nacional dos conselhos de SAN. 

 

 

 

V.  ANEXOS 

 

ANEXO I – PROGRAMAÇÃO 

ANEXO II - PLANILHA DE CONSOLIDAÇÃO – 1º MOMENTO DOS GRUPOS 

ANEXO II – RELATOS DOS ESTADOS ( RS, SC e PR)- 2º MOMENTO DOS GRUPOS 

ANEXO III – FOTOS 

ANEXO IV – LISTAS DE PARTICIPANTES 
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ANEXO I – PROGRAMAÇÃO 

 

PROGRAMAÇÃO OFICINA REGIONAL SUL 

Florianópolis, 22 e 23 de novembro de 2012 

 

Oficina Regional sobre a Construção do Sisan 

Local:  

Público: Gestores estaduais e municipais, conselheiros(as) nacionais e estaduais/distrital de SAN, 

membros da Caisan e convidados(as). 

Objetivos: 

 Construir concepção comum sobre a finalidade e as formas de funcionamento do Sisan; 

 Discutir estratégias e mecanismos necessários para o processo de construção e funcionamento 

do Sisan e de efetivação da Política Nacional de Segurança Alimentar — PNSAN nos estados, 

DF e municípios. 

 Discutir os Fóruns de Pactuação (Bipartites e Tripartite) 

22/11 - Manhã 

08h30— Credenciamento 

09h10 — Solenidade de abertura  

 Marcos Dal Fabbro, Diretor do Departamento de Fomento à Produção e à Estruturação 

Produtiva, da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional/MDS; 

 Graça Fontes, Secretária Executiva de Políticas Sociais de Combate à Fome do Estado de 

Santa Catarina; 

 Valéria Burity, Coordenadora-Geral de Apoio à Implantação e Gestão do SISAN – 

SESAN/MDS; e 

 Natal João Magnantti, Presidente do Consea/SC. 

10h00 — Mesa Redonda: O Processo de Construção do Sisan nos estados e municípios 

 Marcos Dal Fabbro, Diretor do Departamento de Fomento à Produção e à Estruturação 

Produtiva, da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional/MDS; 
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 Valéria Burity, Coordenadora-Geral de Apoio à Implantação e Gestão do SISAN, 

SESAN/MDS;  

 

 Natal João Magnantti, Presidente do CONSEA/SC; 

 Miguel Medeiros Montaña, Presidente do CONSEA/RS; e 

 Vilson Benedito, Presidente do CONSEA/PR. 

10h40 - Debate  

11h00 - Encontro dos Conselheiros, representantes da Sociedade Civil dos Conseas da Região e Sul e 

Encontro de gestores do SISAN 

12h30 – Almoço 

22/11 - Tarde 

14h30-  Grupos de Trabalho – 1º Momento 

15h45 - Intervalo 

16h00 – Continuação do Trabalho em Grupo 

17h00 – Apresentação e discussão dos Trabalhos de Grupo em Plenária 

19h00 – Jantar 

20h00 - Atividade Cultural 

23/11 - Manhã 

9h00 – Grupos de Trabalho – 2º Momento 

11h00 Apresentação dos Resultados dos Trabalhos em Grupo e debate  

12h30 - Almoço 

23/11 - Tarde 

14h00 — Debate e Encaminhamentos 

15h45 — Intervalo 

16h00 – Mesa de Encerramento. 
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ANEXO II - CONSOLIDAÇÃO (1º Momento dos Grupos) 

 

 Oficina Regional sobre a Construção do Sisan – Região Sul 

Resultados dos Trabalhos de Grupo - Sistematização preliminar 

 

Listar e discutir até 03 programas ou ações cuja articulação, integração, execução e monitoramento pode ser facilitada com a efetivação da Caisan e o 

fortalecimento do Consea. 

Programa/Ações Gargalos 

Articulações 

necessárias para  

superação  

Atores Envolvidos 

Compras 

institucionais 

I - PNAE  

II – PAA – 

Compra direta 

com doação 

simultânea 

 

I.1 – Falta de assessoria técnica especializada (ex: formação em agroecologia e para modelos 

tradicionais de produção – indígenas, quilombolas, etc.) 

I.2- Exigência e Acesso à DAP  (Declaração de aptidão ao Pronaf) 

- é exigida a regularização das terras, o que não atende àqueles que somente querem vender e 

não acessar o crédito, 

-   dificuldade para agricultores com pluriatividade 

-   não acesso para agricultores urbanos e periurbanos e de comunidades tradicionais 

I.1-formação para 

assessoria técnica 

especializada 

I.2- Revisão (sobre os 

critérios,diferentes 

níveis de exigência 

conforme contexto 

dos produtores ) ou 

criação de novo 

instrumento menos 

I.1- Empresas 

públicas de extensão 

(Ex. CPRA  do 

Paraná, IES, ONGs de 

assessoria) 

I.2 – CAISANs, com 

referências dos 

CONSEAs a partir de 

proposição das 

conferências de 



 

18 

 

I.3 – insuficiência da logística de distribuição 

I.4 – Necessidade de valorização e potencialização da sócio e agrobiodiversidade local 

I.5 – Terceirização 

 

    

 

II.1 – Cadastro e formação da rede de distribuição  

II.2 – Falta de assessoria técnica para a elaboração dos projetos 

II. 3 - - Compete com o PNAE no processo de aquisição para cumprir com a lei 11.947 

 

I e II. Reaproximação do circuito curto de produção-consumo 

 

I e II. Educação alimentar e nutrição. 

 

I e II Enquadramento de gênero e geração em função da vinculação à DAP. 

 

burocratizado para 

viabilizar o acesso ao 

PAA (qualificar 

inclusão)  

I.3 – Fomento para 

infraestrutura de 

transporte (estradas, 

veículos,equipamentos 

de conservação dos 

alimentos, etc.) 

previsão nos 

PLANSANs Estaduais 

com correspondência 

orçamentária no PPA 

e LOAs, revisão de 

parâmetros para 

inspeção de 

processados pela 

agricultura familiar 

I.4 – Formação para 

profissionais e 

técnicos envolvidos 

com a produção e 

planejamento de 

oferta de alimentos 

diferentes setores e\ou 

outros demandas de 

espaços de controle 

social relativos ao 

SISAN 

I.3 – governo estadual 

nas respectivas 

secretarias, 

Prefeituras 

municipais,CONSEAs 

I.4 – IES, centros de 

formação, extensão e 

assistência, CAISAN 

nas proposições da 

diretriz de educação 

dos PLANSANS 

II.2 – Instâncias da 

Assistência Social, 

cooperativas e 

associações de 

produtores rurais 

II.3 Comitê Gestor do 

PAA 
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para as unidades 

escolares 

I. 5 Rever as 

normativas junto ao 

FNDE de modo a 

garantir a ‗retomada‘ 

da responsabilidade 

do Estado em prover o 

DHAA. 

I.6 Central de 

distribuição de 

produtos da AF para o 

PNAE. 

Garantir 

I.7 Articulação com os 

PCTs; Revisão das 

normativas técnicas 

que determinam os 

padrões de produção e 

consumo de 

alimentos. 
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II.2  - Articulação a 

partir das CAISANs 

CONSEAs e 

evidenciação nos 

PLANSANs  

 

II.3 Retomada da sua 

capacidade Formação 

de estoque e garantir 

sua função de uma 

política de SAN 

voltada ao 

abastecimento 

nacional. 

Programa Bolsa 

Família 

- Efetivação da intersetorialidade 

- Evidenciação dos princípios da SAN nas suas ações setoriais 

- Falta de potencialização das condicionalidades como estratégias de desenvolvimento 

humano- social e qualidade de vida 

- diálogo e proposição 

com os ministérios 

afins 

- CAISAN 

Agricultura 

urbana e 

periurbana 

- falta de assessoria técnica 

- não previsão dessa atividade nos Planos Diretores (desconsidreração dessa atividade no 

cenário urbano) 

- diálogo e proposição 

com os ministérios 

afins 

- organização e 

- CAISAN 
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- acesso dos produtores ao mercados institucionais (insuficiência na diversidade e volume de 

produção) 

- gargalo no fluxo de recursos federais que não chegam até o produtor (investimento maior 

em equipamentos de SAN) 

- Centros de Apoioà Agricultura Urbana e Periurbana (CAUPs) não efetivados e sem retorno 

(grande devolução de recursos pela incapacidade de gestão) 

- enfraquecimento dessa temática na agenda de políticas públicas de SAN 

assistência técnica aos 

produtores 

Política 

Nacional de 

Agroecologia 

Questão de financiamento, sobretudo, em relação à agroecologia. 

 

Política de ATER (Pública e de ONGs) que, por sua vez, está sendo descriminalizada pelo 

marco legal vigente. 

Articular com as 

agências financeiras 

(Banco do Brasil, 

Cooperativas de 

crédito)  que por 

sua vez, segue as 

diretrizes do BACEN. 

 

 

CONSEA Nacional e 

Estaduais 

 

Governos Estaduais e 

Municipais 

Listar e discutir, em ordem de prioridade, pelo menos um tema para a gestão do Sisan e um tema para a Política de San na região que devem ser considerados para 

os fóruns de pactuação (fórum bipartite e tripartite). 

Tema Desenvolvimento do tema 

Agroecologia e transgenia como temas centrais para questionar o modelo hegemônico de produção de alimentos   

Evidenciação e socialização dos princípios e diretrizes da SAN em todos os segmentos envolvidos e em todos os níveis   



 

22 

 

de ensino de forma transversal 

Estratégias de segurança Alimentar e nutricional em povos e comunidades tradicionais  

Divulgação da Política de SAN 
Estratégias de mobilização para criar 

identidade com o tema da SAN  

Política de SAN - Construção da intersetorialidade  

Política de SAN - Articulação entre esferas nacional, estaduais e municipais / Articulação entre governo e sociedade 

civil 
 

Gestão do SISAN - Instalação e funcionamento do sistema  

Orçamento/ Infraestrutura para 

funcionamento / Formação de gestores 

(Caisan e Consea) 

Gestão do SISAN - Implantação do SISAN nos estados e municípios para viabilizar a constituição dos fóruns bipartites 

e tripartites 

Relacionado à instalação e 

funcionamento do sistema, além da 

necessidade de normatizar o 

funcionamento destes fóruns de 

pactuação 

Gestão do SISAN – Superação das dificuldades em relação à descontinuidade de governos e quadro reduzido de 

recursos humanos efetivos 

Importância da composição de 2/3 de 

sociedade civil no Consea 

Envolvimento de funcionários efetivos 

na Caisan e Consea 
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O marco legal de adesão (Resolução 09/2011) está adequado à realidade dos municípios da Região? Se não, que adequações são necessárias? 

Alteração Justificativa 

 

Acrescentar a possibilidade de criar, também: 

 

Conselhos Regionais de SAN 

 

Conselhos Territoriais de SAN 

Viabilizar a adesão ao SISAN tendo em vista os aspectos: 

1. Considerar a dimensão de: quantidade de conselhos municipais (483/RS; 

399/PR; 293/SC); conferências, Caisans; 

2. Aspectos que podem ser considerados diz respeito a criação de Conselhos 

Regionais/Comissões Regionais. 

3. O marco legal se apresenta adequado. A proposta é mantermos e testarmos 

o marco regulatório como está. . 

4. Considerar aspectos distintos que diferenciam os municípios no âmbito da 

região.  

5. Considerar, aspectos relacionados, à operacionalização do processo de 

criação dos demais componentes de adesão ao SISAN. 

Quais as principais estratégias para mobilização dos municípios no processo de adesão ao Sisan? 

 

Estratégia Responsáveis 

 - Formação política  - CAISANs, CONSEAs e 

Frentes Parlamentares de SAN, 
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Min Público 

 

 - audiências públicas municipais sobre as temáticas relativas à SAN conforme demandas prioritárias locais 

 - Promotoria Públicas, frentes 

Parlamentares, CONSEAs e 

CAISANs 

- Formação na perspectiva do DHAA e Soberania Alimentar - Cursos de formação e EAD 

- Implementação de Comissões Regionais de SAN  

- Inclusão de pautas de SAN nas reuniões de Associações Regionais de município 
 -CAISANs, CONSEAs, Min 

Público 

- Pautar  e garantir a inserção da temática da SAN nos Planos Diretores  

- Articulação para a inserção e evidenciação de projetos e atividades relativos à política de SAN na elaboração dos PPAs 

Municipais 
 

Viabilizar a criação das Comissões Regionais de SAN 
CAISAN Estadual 

 

Conseas 

Estaduais 

Acionar as Associações e Federações de Municípios 

Mobilizar outros conselhos a se inserir (ou inserir) no debate em torno da SSAN/DHAA de modo a empoderá-los no processo 

de reivindicação do SISAN. 

Consórcios públicos existentes 
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Contar com a estrutura administrativa do Estado de modo a garantir esta capilaridade. 

Viabilizar a criação/constituição/atuação da Frente Parlamentar de SAN 

Contar com a Assessoria de Comunicação do Governo do Estado  
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ANEXO III - RELATOS DOS ESTADOS - (2º Momento dos Grupos) 

 

RELATO - ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

Oficina Regional sobre a Construção do Sisan – Região Sul 

Trabalho em Grupo - 2º Momento 

ESTADO: Rio Grande do Sul  

Diagnóstico:  

 

          As ações têm sido assumidas em grande parte pela Sociedade civil. As dificuldades são entendidas 

como consequência da compartimentalização, a falta de vontade política é outro fator que dificulta um maior 

apoio e é demonstrada pela ausência de infraestrutura e de pessoal. 

O lócus da CAISAN na Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS) fragiliza a 

interlocução com as demais Secretarias. Sentimos que é necessário ampliar a política ao tema de SAN. 

A composição da CAISAN com integrantes pouco identificados com as questões de SAN fragilizam 

a interlocução com as Secretarias e o consequente desdobramento de suas ações. 

O governo está mais aberto, mas o lócus de apoio efetivo (STDS) sente-se esgotado nas suas ações 

junto ao Consea. 

O passo a ser dado após conhecimento desse esgotamento de ações da Secretaria entendemos que, 

deva ser direta com o governador, sendo uma pretensão os Gabinetes da Casa Civil.   

1. Estratégias de curto prazo: 

 

A: Reunião da CAISAN Nacional com a CAISAN Estadual. Proposta de data para 18 de 

março de 2013 anterior ao Seminário metropolitano de SISAN em 19.03.2013. 

B: Participação das secretarias com ações relacionadas a SAN.  

C: Priorizar, no PLANO temas que possam ser trabalhados na transversalidade tais como: 

PNAE,PAA,PCTs e AGUA  

 

Perfil do consultor técnico: 
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 conhecimento e experiência em Politica de SAN;  

 conhecimento em  monitoramento; 

 conhecimento dos Programas em SAN.  

 

2. Demandas à Caisan Nacional:  

 

 Inserir nos Editais dos Ministérios, a relação do Objeto do Edital com o PLANSAN. 

 Proporcionar Oficina sobre a relação Política e Plano de SAN; 

 Proporcionar sobre monitoramento de SAN;          

 

RELATO - ESTADO DE SANTA CATARINA 

 

Oficina Regional sobre a Construção do Sisan – Região Sul 

Trabalho em Grupo - 2º Momento 

ESTADO: Santa Catarina  

Diagnóstico:  

 

1. Estratégias de Curto Prazo: 

 

A: Instalação da CAISAN e criação de uma secretaria executiva, com corpo técnico específico e 

condições de trabalho; e articulação das demais secretarias (ponto de pauta da reunião com o Secretário) 

Período: até 15 de dezembro de 2012 

Responsáveis: SST 

 

B: Sensibilização das demais Secretarias para mobilização e participação no CONSEA e na 

CAISAN: encaminhamento de solicitação do CONSEA para mobilização e sensibilização das demais 

Secretarias que compões a CAISAN, por meio de reunião e encaminhamento de material à SST. 

Período: até 15 de dezembro de 2012 

Responsáveis: Secretário SST 
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C: Buscar apoio da Secretária de Políticas Sociais e de Combate à Fome: agendar uma reunião com 

o Secretário de Assistência Social e Combate à Fome e Secretária de Políticas Sociais e de Combate à Fome 

(João José Cândido da Silva e Maria das Graças Fontes) para sensibilização sobre a consolidação da 

CAISAN e construção do Plano estadual de SAN.  

Período: até 15 de dezembro de 2012 

Responsáveis: Eron agendará a reunião. Participarão Natal, Neila e Anelise. 

 

D: Sugerir para nomeação dos representantes da CAISAN: os secretários de estado e seus corpos 

técnicos conselheiros do CONSEA de modo a garantir a participação independente das possíveis alterações 

administrativas: lei atual prevê 42 participantes 

Período: durante a reunião com o Secretário 

Responsáveis: representantes do CONSEA que participarão da reunião com Secretário 

 

2. Estratégias de Médio Prazo: 

 

A: Implantar estratégia para assegurar assento governamental no CONSEA por parte da UFSC, 

CECANE/SC, CONAB e Secretaria de Saúde indígena, com base na experiência do CONSEA do Paraná, 

prevendo,  desta forma, a inserção destas entidades na CAISAN. 

Período: 1º semestre de 2013 

Responsáveis: CONSEA e SST 

 

B: Aprofundar a discussão da construção do Plano de SAN de Santa Catarina nas plenárias do 

CONSEA, revendo as comissões e grupos de trabalho: aumentar a freqüência de realização das plenárias, 

inserir a consolidação da CAISAN e a construção do Plano estadual de SAN nos pontos de pauta e convidar 

os representantes da SST para sensibilização e apoio. 

Período: início em 2013, e permanente 

Responsáveis: CONSEA 

 

C: Pensar estratégia para regularizar a situação da composição do CONSEA. 

Período: até março de 2013 
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Responsáveis: CONSEA e Conjur SST 

 

D: Realizar uma reunião  ampliada com convite à todas as secretarias e ALESC. 

Período: fevereiro de 2013 

Responsáveis: CONSEA 

 

3. Estratégias de Longo Prazo: 

 

A: Criação das Comissões regionais de SAN 

Período: oficinas do plano de Trabalho em 2014 

Responsáveis: CONSEA, e CAISAN 

 

B: Descentralizar os conselheiros participantes do CONSEA/SC: por meio das oficinas previstas no 

plano de Trabalho (edital 10) em 2014 e com base na experiência do Paraná.    

Período: oficinas do plano de Trabalho em 2014 

Responsáveis: CONSEA, e CAISAN 

 

C: Transferir a locação do CONSEA para instância ligada ao gabinete do Governador. 

Período: até final de 2014 

Responsáveis: CAISAN e CONSEA 
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RELATO - ESTADO DO PARANÁ 

 

Oficina Regional sobre a Construção do Sisan – Região Sul 

Trabalho em Grupo - 2º Momento 

ESTADO: Paraná  

Diagnóstico:  

 

O CONSEA PR está constituído por 25 conselheiros regionais representantes de CORESAN‘s  

comissões regionais de SAN) um representante de povos faxinalenses, um representante de quilombolas e 

um representante de indígenas. 

Estes representantes foram eleitos nas conferencias regionais. Dentro da proposta de gestão 

colegiada para relações estratégicas externas ao CONSEA, temos conselheiros articuladores junto à: 

CAISAN, frente parlamentar de SAN, CORESAN‘s  e movimentos sociais. 

O governo do Paraná já constituiu a CAISAN e seu Plano Estadual de Segurança Alimentar e 

Nutricional preliminar que foi apresentado para a apreciação do CONSEA na reunião plenária de novembro. 

Trabalho em Grupo - 2º Momento 

 

1. Estratégias de curto prazo: 

 

A: Apresentação do plano estadual de Segurança Alimentar pela CAISAN Estadual para CAISAN 

nacional; 

Período: Novembro de 2012 

Responsáveis: CAISAN 

Estratégia: Cumprimento do processo de adesão do estado do Paraná 

 

B: Mobilização popular de SAN perante os municípios através de audiências públicas. 

Período: Curto, médio e longo prazo  
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Responsáveis: CONSEA associações regionais de municípios, ministério publico, frente parlamentar de SAN 

do Paraná e outras instâncias do controle social 

Estratégia: promover audiências públicas para discussão de demandas regionais\ municipais em SAN, e 

mobilização para construção dos sistemas e planos municipais de SAN 

 

C: Solicitar pauta na segunda reunião das associações regionais de municípios como ação estratégica 

para proposições de projetos atividades e ações de SAN dentro do cronograma de construção dos PPA‘s 

municipais  

Período: 2013 

Estratégica: promover discussões regionais CORESANs, CONSEA municipal Associações de municípios e 

territórios da cidadania e conselho 

 

D: Inserção da temática de SAN no plano estadual de educação em direitos humanos 

Período: 2013 

Responsáveis: CAISAN nacional estadual MEC e SEED e SETI 

Estratégia: promover espaços de dialogo para formalizar a inserção do DHAA no plano de educação de 

direitos humanos. 

 

E: divulgação da temática de SAN em publicidade de massa e ou alternativas 

2013 

Responsáveis: CAISAN, CONSEA 

Estratégia: promover espaços de diálogo para promoção desta estratégia ( inserção de pauta de SAN: junto as 

redes  públicas de comunicação É Paraná, TV Paulo freire, canal UFPR, rádio Lúmen, SESA Paraná  e 

outros 

 

F: Encontro dos CONSEA‘s do Sul 

Agosto setembro de 2013  

Responsáveis: DSAN e CAISAN nacional, CONSEA Paraná santa Catarina e rio grande do sul 

Estratégia: Mobilizar os CONSEA, verificar parcerias com Itaipu, UNILA, e CETEC-SAN projeto de 

tecnologias sociais; 
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G: estabelecer efetivação na parceria CAOPS centro de apoio operacional de promotorias de 

proteção as comunidades indígenas e povos tradicionais. 

Período: 2013 

Responsáveis: CONSEA, CAISAN estadual (SERC, SEJU) e MP; 

 

2. Estratégias de médio prazo: 

 

A: Consolidação da política estadual de segurança alimentar edital 10 (MDS)  

Período: 2 anos 2013 e 2014 

Responsáveis: CAISAN SETS 

Estratégia: execução do plano do de trabalho do convenio referente a esse edital 

 

B: Apoiar o funcionamento do Conselho Estadual de SAN e das Comissões Regionais de SAN 

diante do momento estratégico da implantação do SISAN e dos pactos de co-financiamento de ações 

firmadas com MDS do convênio 140 de 2010 e edital 10 2012. 

Período: 2013 

Responsáveis: SETS e Governo Estadual e federal 

Estratégia: Garantia de previsão e execução de dotação orçamentárias para este fim  

 

C: Fomento a realização da conferencia estadual e regional  

Período: 2013  

Responsáveis: SETS Governo Estadual 

Estratégia: Garantia de previsão e execução de dotação orçamentária para este fim, previsão das conferencias 

no plano estadual de SAN 

 

D: Mobilização popular de SAN perante os municípios através de audiências públicas. 

Período: Curto, médio e longo prazo  
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Responsáveis: CONSEA associações regionais de municípios, ministério publico, frente parlamentar de SAN 

do Paraná e outras instâncias do controle social 

Estratégia: promover audiências públicas para discussão de demandas regionais\ municipais em SAN, e 

mobilização para construção dos sistemas e planos municipais de SAN 

 

3. Estratégias de longo prazo: 

 

A: Cartilha estadual simplificada para orientação na implantação do SISAN para os municípios  

Período: 2013 e 2014 

Responsáveis: CAISAN estadual, CONSEA SETS 

Estratégias:   

 

B: Mobilização popular de SAN perante os municípios através de audiências públicas. 

Período: Curto, médio e longo prazo  

 

Responsáveis: CONSEA associações regionais de municípios, ministério publico, frente parlamentar de SAN 

do Paraná e outras instâncias do controle social 

Estratégia: promover audiências públicas para discussão de demandas regionais\ municipais em SAN, e 

mobilização para construção dos sistemas e planos municipais de SAN 
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9. ANEXO IV - FOTOS 
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10. ANEXO V - LISTA DE PARTICIPANTES 

 

Nº ESTADO NOME 

   

01 DF Roziney Weber 

02 DF Telma Castello Branco 

03 DF Valéria Torres Amaral Burity 

04 DF Roberta Marins de Sá 

05 DF Carolina Terra Magagnin 

06 DF Marcos Dal Fabbro 

07 PR Andrea Bruginski 

08 PR Andréia Oliveira Sancho Cambuy 

09 PR Clemente Scistowski 

10 PR Eliana Lemes de Freitas Aguiar 

11 PR Islandia Bezerra da Costa 

12 PR Iva Sandra Morais 

13 PR Juliana Bertolin Gonçalves 

14 PR Maria Isabel Pereira Correa 

15 PR Maria Teresa Gomes de Oliveira Ribas 

16 PR Regina Maria Ferreira Lang 

17 PR Tatiani Macarini 

18 PR Vilson Benedito 

19 RS Carmen Sílvia Machado Fontoura 

20 RS Eliane Donato Castro 

21 RS Irio conti 
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22 RS Ivete Regina Ciconet Dornelles 

23 RS Livia Beatriz Siqueira Rosa Bento 

24 RS Miguel Medeiros Montaña 

25 RS Regina da Silva Miranda 

26 SC Ana Paula Cardoso Schmidt 

27 SC Anelise Regina R. Pinto 

28 SC Cristina Ramos 

29 SC Dirlei Maria Kafer 

30 SC Eronildo Crispim de Souza 

31 SC Jorge Tadeu Franco Flores 

32 SC Jurema Rosso 

33 SC Luciana O. A. do Nascimento 

34 SC Luciane Martins May 

35 SC Manuela S. Machado 

36 SC Marcos José de Abreu 

37 SC Maria Aparecida C. Silveira 

38 SC Maria das Graças Fontes 

39 SC Natal João Magnanti 

40 SC Neila Maria V. Machado 

41 SC Nilda D'Agostini Paula 

42 SC Ozemar Nascimento Willmer 

43 SC Sueli Irena Zinkosk 

44 SC Vilmar B. Dutra 

 

 

 


