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1. Apresentação 
 
Este Relatório tem por objetivo relatar o processo e as atividades realizadas para a 

organização da 4ª Conferência Nacional e das etapas que a antecederam, a fim de apoiar as 
comissões organizadoras das próximas Conferências de Segurança Alimentar e Nutricional. 

A Conferência Nacional foi realizada nos dias 7 a 10 de novembro de 2011, no Centro de 
Convenções de Salvador – BA e contou com 1.996 participantes durante a etapa nacional e mais 
de 75 mil em todas as etapas. Seu tema foi “Alimentação Adequada e Saudável: Direito de Todos” 
e teve por objetivo construir compromissos para efetivar o direito humano à alimentação 
adequada e saudável, previsto no artigo 6° da Constituição Federal, e promover a soberania 
alimentar, por meio da implementação da Política e do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional (SISAN) nas esferas de governo e com a participação da sociedade. Os eixos temáticos 
da Conferência foram: 

1) Avanços, ameaças e perspectivas para a efetivação do direito humano à 
alimentação adequada e saudável e da soberania alimentar; 

2) Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional; 
3) Sistema e Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. 

No processo de organização houve a participação ativa de conselheiros nacionais do 
Consea, por meio da Comissão Organizadora, formada pelo Grupo Executivo e pelas subcomissões 
de Infraestrutura, Mobilização e Comunicação e da subcomissão de Conteúdo e Metodologia. 

Para a realização da Conferência, o Consea contou com o apoio de muitos parceiros, como 
o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Caisan, o Governo do Estado da Bahia, 
a Secretaria de Comunicação da Presidência da República e outros. Além destes, houve o 
patrocínio da Petrobrás, Sesc, Eletrobrás, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Fundação 
Banco do Brasil, Codevasf e Itaipu. 

 
 

2. Responsáveis pela realização da Conferência 
  

A 4ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (4ª CNSAN) foi organizada 
pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea), órgão de assessoramento 
direto da Presidência da República, e pela Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e 
Nutricional (Caisan). 

O MDS foi responsável pelo processo licitatório para a contratação da empresa que 
organizou a infraestrutura da Conferência. 

A Comissão Organizadora foi coordenada pelo Presidente do Consea, Renato Maluf e 
formada por representantes do Consea e da Caisan, distribuídos em: 

I ‐ Grupo Executivo; 
II ‐ Subcomissão de Conteúdo e Metodologia; 
III ‐ Subcomissão de Infraestrutura, Mobilização e Comunicação. 
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3. Breve histórico do processo preparatório 

 
3.1 Etapas pré‐Conferência  

 
O processo preparatório da 4ª CNSAN iniciou‐se na XX Reunião Plenária do Consea 

Nacional, em 22 de novembro de 2010, quando foi editada a Exposição de Motivos nº 013/2010, 
por meio do qual o pleno do Conselho solicitou à Presidência da República a convocação da 
Conferência, de acordo com o previsto na Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional ‐
LOSAN (Lei 11.346/2066, art. 11, I, a). Essa solicitação foi oficialmente atendida quando da 
publicação do Decreto de 1º de dezembro de 2010, no Diário Oficial da União. 

A partir dessa data, foi estruturada uma Comissão Organizadora composta pelo Grupo 
Executivo, principal instância responsável pela realização da CNSAN, e duas subcomissões: a 
Subcomissão de Metodologia e Conteúdo e a Subcomissão de Infraestrutura, Mobilização e 
Comunicação. 

Cada uma dessas instâncias construiu um plano de trabalho que incluía: 

• Implementação de processos de mobilização; 

• Realização de reuniões com Conseas estaduais; 

• Organização de videoconferências; 

• Apoio à realização das conferências estaduais; 

• Desenvolvimento de vídeo institucional e materiais de divulgação para rádio e 
mídia impressa; 

• Definição da metodologia e elaboração de documentos e materiais; 

• Elaboração e publicação de comunicados; 

• Realização de Encontros Temáticos; e 

• Realização de um encontro preparatório para os delegados indígenas. 
 

3.2 Processos de mobilização 
  
3.2.1 Reuniões com Conseas Estaduais 

 
Desde a publicação, no Diário Oficial da União, da convocação da 4ª CNSAN, o Consea 

Nacional convidou os Conseas Estaduais para se reunirem e participarem de todas as plenárias que 
se seguiram. Ao todo, foram cinco reuniões em Brasília. 

Os Conseas Estaduais também foram chamados, em diversas ocasiões, a participar 
diretamente do processo preparatório. Nesse sentido, foi‐lhes franqueada uma vaga (e respectiva 
suplência) no Grupo Executivo da Conferência, houve representação dos Conseas estaduais em 
todos os encontros preparatórios e, no caso do I Encontro Nacional de SAN da População Negra e 
dos Povos e Comunidades Tradicionais, esses conselhos tiveram ativa participação na indicação 
dos participantes. 
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3.2.2 Videoconferências 

 
Foram realizadas duas videoconferências preparatórias para a Conferência Nacional, ambas 

com apoio do Interlegis (Senado Federal), com possibilidade de interação com os Estados e 
acompanhamento pela Internet, com o intuito de oferecer subsídios para a realização das 
conferências municipais, territoriais e municipais, e para receber contribuições e tirar dúvidas 
sobre o processo nacional. Além dessas, foi realizada uma teleconferência na TV NBr. 

 
3.2.3 Apoio às Conferências Estaduais 

 
O Consea Nacional incentivou a realização das Conferências Municipais, 

Territoriais/Regionais e Estaduais. Foram enviados ofícios circulares para todos os prefeitos 
incentivando a realização de conferências, aos governadores solicitando destinação de recursos 
para as Conferências Estaduais e apoio aos Conseas Estaduais. Além disso, foram enviados ofícios 
aos movimentos sociais solicitando apoio na divulgação. 

Como apoio direto aos Conseas Estaduais, foram enviados materiais de orientação e de 
divulgação (manual orientador, documento de referência, cartazes, vídeo institucional, folhetos 
sobre direito humano à alimentação, spots de rádio, site, Informe Conferência, entre outros). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todas as Conferências Estaduais contaram com a presença de um conselheiro do Consea 

Nacional e de um(a) técnico(a) da Secretaria Executiva. A Assessoria de Comunicação do Consea ‐ 
Ascom enviou um(a) jornalista a 22 conferências estaduais. 

A Ascom preparou notas e divulgou antecipadamente para os principais meios de 
comunicação cada uma das Conferências, bem como enviou notícias com os principais fatos 
ocorridos. Cada conferência estadual teve ao menos 3 notas publicadas na semana do evento. 
 

3.2.4 Vídeo Institucional  
Com apoio da Secretaria de Comunicação da Presidência da República – Secom, foi 

elaborado o vídeo institucional da 4ª Conferência, com duração de 5 minutos para ser utilizado na 
abertura das conferências em todo o Brasil. O Consea Nacional colocou o vídeo no site e 
disponibilizou cópias para todos os estados e Distrito Federal. 
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O vídeo mescla linha do tempo (sobre segurança alimentar e nutricional) com presente e 
futuro, abordando conquistas e desafios e contém depoimento de três conselheiros da sociedade 
civil ‐ Dourado Tapeba, Elisabetta Recine e Renato Maluf (presidente).  

  
3.3 Conferências Municipais e Estaduais  

 
Cada Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional definiu a melhor forma de 

realizar o processo preparatório da sua Conferência Estadual, tendo como documento norteador o 
Manual Orientador que fora elaborado pelo Grupo Executivo e pela Subcomissão de Conteúdo e 
Metodologia da 4ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.  

Alguns estados realizaram conferências municipais, outros optaram por conferências 
regionais ou territoriais. Ao todo, foram realizadas 967 conferências municipais, regionais ou 
territoriais abrangendo um total de 3206 municípios envolvidos.  

Foram realizadas conferências nos 26 Estados e no Distrito Federal e em todo o processo 
de mobilização nos estados as conferências conseguiram ter a participação de 75.237 pessoas. 

As conferências estaduais reuniram representantes da sociedade civil, movimentos sociais 
e poder público, elementos que tem atuação comprovada no debate sobre segurança alimentar e 
nutricional, como por exemplo: agricultores familiares, conselheiros de alimentação, agentes das 
pastorais, agentes de saúde, representantes de povos e comunidades tradicionais, profissionais da 
área de nutrição, estudiosos do tema da segurança alimentar e nutricional e  representantes 
municipais do governo, de secretarias de saúde, desenvolvimento agrário, desenvolvimento social 
e outras.  

Alguns destes participantes foram eleitos delegados para a 4ª Conferência Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional com o papel de contribuir para o debate e a construção das 
propostas, apresentando suas experiências e pontuando questões no campo da segurança 
alimentar e nutricional presente nos seus Estados de origem.  

Nas conferências estaduais, além da eleição dos delegados, foram debatidos os 
documentos de referência com foco nos três eixos norteadores da 4ª Conferência Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional, tais como:  

Eixo 1: Avanços, ameaças e perspectivas para a efetivação do direito humano à 
alimentação adequada e saudável e a soberania alimentar;  

Eixo 2: Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional; 
Eixo 3: Sistema e Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.  
As contribuições dos participantes da etapa estadual, depois da construção de um 

consenso e previamente aprovada pelos participantes, tornaram‐se o documento final da 
Conferência Estadual que passou a fazer parte do Documento Base utilizado na 4ª Conferência. 

Abaixo um quadro síntese dos números relacionados ao processo de mobilização para as 
conferências estaduais e do Distrito Federal.   
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CONFERÊNCIAS PREPARATÓRIAS PARA A  
4ª CONFERENCIA NACIONAL 

 Número de Conferências, delegados e participantes em geral ‐ 2011

 
 

UF 

 
Conferência 

estadual 
realizada? 

Unidades

CONFERÊNCIAS 
REALIZADAS 
(Municipais, 
Regionais ou 
Territoriais) 

NÚMEROS DE 
DELEGADOS 

ELEITOS PARA A 
ETAPA ESTADUAL 

PARTICIPANTES
NA ETAPA 
ESTADUAL 

AC Sim 11 39 550
AL Sim 4 330 450
AM Sim 14 270 620
AP Sim 3 447 730
BA Sim 19 614 4000
CE Sim 13 419 840
DF Sim 13 1239 1239
ES Sim 14 46 3000
GO Sim 7 46 800
MA Sim 15 955 3000
MG Sim 245 450 1905
MS Sim 15 250 500
MT Sim 22 254 2540
PA Sim 50 235 7000
PB Sim 7 179 350
PE Sim 27 150 4600
PI Sim 38 336 4500
PR Sim 52 1514 2969
RJ Sim 29 132 2500
RN Sim 10 222 1000
RO Sim 15 119 400
RR Sim 15 140 887
RS Sim 178 625 20000
SC Sim 49 375 4130
SE Sim 5 582 1200
SP Sim 48 127 527
TO Sim 49 230 5000
TOTAL 27 967 10325 75237

    Total de municípios envolvidos: 3.206 
    Fonte: Conseas Estaduais 
 

3.3.1. Síntese dos Avanços e Dificuldades das Conferências Municipais, Regionais, 
Territoriais e Estaduais 

 
A Secretaria Executiva do Consea realizou uma pesquisa qualitativa com os Conseas 

Estaduais para saber o resultado das Conferências realizadas. Dos 26 Estados e o Distrito Federal, 
18 responderam à pesquisa. 
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Destaca‐se neste levantamento o grande número de municípios envolvidos nas atividades 
precedentes à 4a CNSAN, seja em conferências municipais, territoriais e/ou regionais.  No que diz 
respeito às perguntas qualitativas constantes no formulário, destacam‐se: 

 
Avanços observados durante a preparação para as Conferencias Estaduais: 
• Oportunidade de apresentar à sociedade temas como SAN e DHAA; 

• Encontros preparatórios e as conferências nos municípios possibilitaram um maior preparo 
para a participação nas conferências regionais;  

• Metodologia proposta e aprovada em plenária do CONSEA Estadual, que foi adotada nas 
conferências, com adaptações regionais; 

• As conferências serviram para resgatar e fortalecer o trabalho das CRSANS; 

• As conferências proporcionam o envolvimento e fortalecimento dos municípios na 
discussão qualitativa da SANS; 

• Os cadernos de textos de referências serviram de orientação no trabalho durante a 
conferência além de criar a possibilidade de continuidade dos trabalhos pós‐conferência; 

• Fortalecimento e o efetivo controle social das políticas e programas de Segurança 
Alimentar e Nutricional enquanto CONSEA Estadual e COMSEA’s (conselhos municipais); 

• Aproveitamento do momento de maior interesse e participação dos municípios iniciado 
pelo processo das conferências, para fortalecer o trabalho das CRSANS após as mesmas; 

• Mais transparência na execução dos recursos; 

• Sintonia com os programas do governo federal referente à erradicação da miséria e da 
fome; 

• Indução da criação da lei municipal e de conselhos municipais. 

• Formação e qualificação dos conselheiros do CONSEA e fortalecimento das conferências 
regionais/estaduais;  

• Intercâmbio e diálogo entre outras instituições/movimentos sociais voltados para a 
formulação e execução de políticas públicas voltadas para SANS; 

• Fortalecimento da discussão do acesso e qualidade da água e do solo (principalmente os 
efeitos nocivos dos agrotóxicos e sustentabilidade); 

• Fortalecimento das conferências por meio de melhores condições de trabalho como 
recursos e infraestrutura, como deslocamento da comissão até os municípios, custos de ligação, 
internet, etc., mas com flexibilidade de uso dos recursos de acordo com a realidade de cada 
comissão regional; 

• Processo de construção da superação dos vários desafios que uma conferência traz;  

• Fortalecimento dos conselhos municipais;  
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• Possibilidade de trabalhar em todo o Estado a importância da política de Segurança 
Alimentar e Nutricional;  
• Adesão dos municípios ao realizarem as conferências. 

 
Dificuldades observadas durante a preparação para as Conferências estaduais: 
 
• Burocracia e morosidade para a contratação de serviços e produtos, além do envolvimento 
dos Conselheiros Estaduais no processo preparatório das Conferências; 

• Falta de recursos para as etapas que antecederam a etapa nacional; 

• Falta de flexibilidade dos recursos destinados à realização das conferências regionais, 
acaba limitando a sua utilização e conseqüentemente, a participação de mais pessoas dos 
municípios, lembrando ainda que cada região tem uma característica;  

• Inexistência de infraestrutura para a realização das conferências; 

• Envolvimento restrito de alguns representantes da sociedade civil no processo de 
organização e realização das pré‐conferências; 

• Tema não amplamente compreendido pela sociedade e por alguns representantes do 
governo; 

• Concomitância da agenda de outras conferências em fase de realização; 

• Curto espaço de tempo para preparação e construção das conferências municipais e 
regionais; 

• Algumas conferências tiveram tempo insuficiente para sua realização quando não 
ocorreram em dois dias inteiros; 

• A realização de plenárias eletivas juntamente com a conferência regional foi avaliada como 
um aspecto negativo, pois apesar de aglutinar muitas pessoas da região acaba sendo atropelada 
dentro da programação que já é apertada com isso perde‐se a oportunidade de um outro 
momento de mobilização na região específico para a plenária e potencialização de recursos 
específicos para cada atividade; 

• Dificuldades na sensibilização dos gestores municipais em aderir ao tema  de segurança 
alimentar e compreender que a política de SAN junto aos conselhos municipais não é uma política 
partidária;  

• Dificuldade de mobilização, principalmente de segmentos tradicionais.  

 
3.4 Encontros Temáticos 

 
Os Encontros Temáticos foram realizados com o objetivo de ampliar a participação, bem 

como aprofundar o processo de discussão dos temas nacionais estratégicos para a soberania e 
para a segurança alimentar e nutricional. Tinham abrangência nacional e eram auto‐gestionados, 
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isto é, não utilizavam recursos destinados para a organização da Conferência Nacional de SAN. 
Foram organizados pelo Consea Nacional em parceria com os Ministérios que compõem a Câmara 
Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan) e outros parceiros. 

A Plenária do Consea de novembro de 2010 elencou temas estratégicos que poderiam ter 
Encontros Temáticos para o seu aprofundamento (Segurança Alimentar e Nutricional da 
População Negra e Povos e Comunidades Tradicionais, Soberania e Segurança Alimentar e 
Nutricional no Contexto Amazônico, Gênero e Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, 
Direito à Terra e ao Território e Soberania Alimentar, Encontro Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional dos Povos Indígenas ou Encontro Preparatório de Delegados Indígenas, Segurança 
Alimentar e Nutricional no contexto da Política de Desenvolvimento Urbano).  Dentre estes temas, 
houve a possibilidade de realização de três Encontros Temáticos preparatórios da 4ª Conferência: 

- I Encontro Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional no Contexto da Política de 
Desenvolvimento Urbano 

- I Encontro Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional da População Negra e dos 
Povos e Comunidades Tradicionais 

- Encontro Preparatório dos Delegados Indígenas 
 

3.4.1 I Encontro Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional no Contexto da 
Política de Desenvolvimento Urbano  

 
Nos dias 10, 11 e 12 de agosto de 2011 foi realizado o Encontro Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional no contexto da Política de Desenvolvimento Urbano, resultado de uma 
articulação entre o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, o Fórum Nacional de Reforma 
Urbana, o Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional e o Conselho das 
Cidades, com apoio do Ministério de Desenvolvimento Social e do Ministério das Cidades, que 
formaram um Grupo de Trabalho no Consea para planejamento e coordenação do evento.  

O Encontro se constituiu como uma etapa importante, preparatória para a 4ª Conferência 
de Segurança Alimentar e Nutricional, envolvendo 146 pessoas, de 13 estados do país, sendo 74 
representantes da sociedade civil e 72 pessoas representando órgãos governamentais. 

Com o objetivo geral de aprofundar o debate da Política de SAN no sentido da garantia do 
DHAA no meio urbano, considerando as dimensões produção de alimentos, o abastecimento e o 
acesso ao alimento, o acesso à água, à educação, à cultura, à saúde, a gestão urbana e ambiental, 
o encontro se propôs a aprofundar as conexões entre a Política Nacional de Desenvolvimento 
Urbano (PNDU) e a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN), a partir dos 
seguintes objetivos: 

‐ Ampliar o debate de SAN no contexto Urbano e elaborar uma agenda de temas a serem 
aprofundados; 

‐ Discutir os Programas de SAN implementados no meio Urbano; 
‐ Propor Diretrizes para implementação de Políticas de SAN no meio urbano; 
‐ Mobilizar movimentos populares, organizações e fóruns urbanos; 
‐ Construir consensos, conclusões e recomendações para a 4ª CNSAN. 
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Esse Encontro produziu como produtos um Relatório que foi utilizado para a elaboração do 

Documento Base da 4ª Conferência, uma Revista elaborada pelo GT que foi distribuída na 
Conferência e o fortalecimento da temática nas discussões das Conferências Estaduais e Nacional.  

 
3.4.2 I Encontro Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional da População Negra e 

dos Povos e Comunidades Tradicionais 
  

Considerando os diversos indicadores sociais que constatam que a desigualdade racial 
aparece como um fator preponderante de geração de insegurança alimentar e que, portanto, 
contribui para a fragilidade (precariedade) da situação sócioeconômica da população negra e dos 
povos e comunidades tradicionais, a Comissão Permanente 5 (SAN da População Negra e Povos e 
Comunidades Tradicionais) tomou a iniciativa de organizar o I Encontro Nacional de SAN da 
População Negra e Povos e Comunidades Tradicionais, realizado entre 04 e 06 de setembro de 
2011 em Guarapari‐ES.  

A iniciativa da realização esse encontro foi adotada a partir das experiências do dois 
seminários nacionais de SAN da população negra, realizados no processo preparatório da II e III 
Conferências Nacionais de Segurança Alimentar e Nutricional. Nesse sentido, o encontro foi um 
desdobramento e um avanço das ações de mobilização, por ampliar seu público e englobar 
discussões mais complexas e completas.  

Dessa maneira, o Encontro tentou estimular o trabalho conjunto entre o poder público, os 
Conseas Estaduais, os Conseas Municipais e as lideranças das Comunidades Tradicionais Negras, 
para identificar as necessidades e prioridades destas comunidades no que tange a segurança 
alimentar e nutricional no Brasil, promover a formação de líderes, sobretudo para a proposição de 
políticas públicas de inclusão social, utilizando a Cultura Negra como elemento norteador de 
efetivação da cidadania. 

O objetivo geral do encontro consistia em “Construir compromissos para efetivar o direito 
humano à alimentação adequada e saudável para a População Negra e dos Povos e Comunidades 
Tradicionais, na perspectiva de promover sua soberania e segurança alimentar e nutricional por 
meio da implementação da Política e do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 
(SISAN) nas distintas esferas e setores de governo com protagonismo desses segmentos”. E seus 
objetivos específicos foram: Analisar os avanços, as ameaças e perspectivas para a efetivação do 
direito humano à alimentação adequada e saudável e para a promoção da soberania alimentar da 
população negra e dos povos e comunidades tradicionais; 

- Apresentar recomendações para o Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional a 
luz das diretrizes da III Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional; 

- Avaliar e fazer recomendações para avançar e qualificar o processo de implementação do 
SISAN nas três esferas de governo, visando o fortalecimento da intersetorialidade, da 
exigibilidade do direito humano à alimentação adequada e saudável, da participação e 
controle social da população negra e demais povos e comunidades tradicionais; 
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- Sensibilizar, mobilizar e comprometer os atores sociais integrantes do SISAN, conferindo 
a devida prioridade para garantir a construção do pacto de gestão pelo direito humano à 
alimentação adequada e saudável da população negra e demais povos e comunidades 
tradicionais. 

Participaram do Encontro representantes da população negra (movimento negro), 
pescadores, povos de terreiro, comunidades quilombolas, quebradeiras de coco, povos ciganos, 
faxinalenses, pomeranos, indígenas e outros povos e comunidades tradicionais. Também houve 
participantes representando o Consea Nacional (principalmente membros da CP5), Conseas 
estaduais, órgãos federais e do poder público local e representação da sociedade civil local. Ao 
todo, o Encontro contou com a presença de cerca de 175 representantes da sociedade civil e 45 
representantes governamentais das três esferas de governo. 

O documento intitulado “Caderno de Discussão”, distribuído na 4ª Conferência, 
apresentou os relatórios do I Encontro Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional no Contexto 
da Política de Desenvolvimento Urbano e do I Encontro Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional da População Negra e dos Povos e Comunidades Tradicionais. 
 

3.4.3 Encontro Preparatório dos Delegados Indígenas  
 

O Encontro preparatório dos(as) delegados(as) indígenas foi realizado nos dias 05 e 06 de 
novembro de 2011 no auditório do Hotel Fiesta em Salvador ‐ Bahia. Estavam presentes 
representantes indígenas Pankararé, Charrua, Tapeba, Guajajara, Kaingang, Terena, Guarani, 
Krikati, Taurepang, Xukuru do Ororubá, Macuxi, Katu‐Awá/Araihás, Karajá, Omágua/Kambeba, 
Xavante, Tembé/Tenetehara, Kaxinawa, Kaiowá, Potiguara, Pataxó, Kayapó, Karitiana, Sateré 
Maué, Tuxá, Tukano, Kinikinau, Baniwa e Patamona, Gurani Kaiwá, Tapuia, Tikuna, Xocó, Pitaguari, 
Wamano, representando os diversos estados da Federação Brasileira. Estavam presentes também 
representantes de instituições de apoios às causas indígenas e observadores.  

Foi realizado com objetivo de preparar e subsidiar participações indígenas na 4ª 
Conferencia Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional ‐ CNSAN por meio de discussões e 
debates das proposições estabelecidas no Documento Base.  
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O evento foi organizado por diversos parceiros como o Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento – PNUD; Organização Panamericana de Saúde ‐ OPAS, Organização Internacional 
do Trabalho – OIT; Fundo das Nações Unidas para a Infância – UNICEF; Fundo para Realização dos 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio – MDGIF; Fundo das Nações Unidas para Agricultura e 
Alimentação ‐ FAO, Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional – CAISAN e 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome – MDS. 
 

4. Conteúdo e Metodologia 
 

De acordo com o regimento da 4a Conferência Nacional, a Subcomissão de Conteúdo e 
Metodologia, integrante da Comissão Organizadora, teve as seguintes atribuições: 

• Elaborar o regimento, o manual orientador, o documento de referência, o 
documento base e a minuta de regulamento da 4a CNSAN; 

• Propor orientações para a realização dos Encontros Temáticos Nacionais em relação 
à estrutura, ao formato, à metodologia e aos produtos esperados; 

• Propor e supervisionar a metodologia de sistematização dos produtos da 4a CNSAN; 

• Propor critérios para a composição da equipe de relatoria, bem como definir suas 
estratégias de trabalho; 

• Consolidar o relatório final da 4ª CNSAN para divulgação. 
 

A Subcomissão de Conteúdo e Metodologia foi coordenada pela Conselheira Maria Emília 
Pacheco, e integrada pelos por membros do Consea Nacional e representantes dos ministérios. 
Esta Subcomissão realizou 11 reuniões, todas em Brasília.  

 
Composição da Subcomissão de Conteúdo e Metodologia da 4a CNSAN 

Origem Nome(s) 

Comissão Permanente da Política e do Sistema Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional 

Sônia Lucena 

Comissão Permanente de Segurança Alimentar e Nutricional nas 
Estratégias de Desenvolvimento 

Maria Emília Pacheco (Coordenadora)
 

Comissão Permanente do Direito Humano à Alimentação 
Adequada 

Irio Luiz Conti (Titular) 
Delzi Castro (Suplente) 

Comissão Permanente de Segurança Alimentar e Nutricional dos 
Povos e Comunidades Tradicionais 

Pedro Kitoko (Vice‐Coordenador)

Comissão Permanente dos Povos Indígenas Luana Arantes (Titular) 
Lylia Galetti  (Suplente) 

Comissão dos Presidentes dos Conselhos Estaduais de Segurança 
Alimentar e Nutricional – Conseas Estaduais 

Dulce Cunha (Titular) 
Eurípia Faria (1ª Suplente) 
Cátia Cilene (2ª Suplente) 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome Telma Castello Branco 

Ministério do Desenvolvimento Agrário Cibele Oliveira 
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Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Lorena Chaves 
Solange Castro 

Ministério da Ciência e Tecnologia Elaine Pasquim 
Luciane Costa 

 
Os materiais produzidos com o objetivo de subsidiar e orientar a metodologia e os 

conteúdos debatidos nas conferências estão descritos no item 4.1. 
 

4.1 Documentos orientadores da Conferência 
 

4.1.1 Decreto de Convocação 
 

A 4a CNSAN foi realizada entre os dias 07 a 10 de novembro, em Salvador (BA), sob a 
coordenação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, de acordo com o 
Decreto de Convocação (em anexo) publicado no Diário Oficial da União em 2 de dezembro de 
2010, assinado pelo então Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. 

 
4.1.2 Regimento 

 
O Regimento da 4a CNSAN (em anexo), aprovado por meio da Resolução nº 02, de 21 de 

dezembro de 2010, estabelece o lema e os eixos temáticos da Conferência Nacional, bem como os 
prazos para a realização das etapas estaduais, regionais e municipais e encontros temáticos 
nacionais. Estabelece também os critérios para seleção dos delegados e as cotas para diversos 
segmentos da sociedade civil. 

 
4.1.3 Manual Orientador   

 
A Comissão Organizadora da 4ª Conferência Nacional elaborou e publicou um Manual 

Orientador, composto por um conjunto de informações básicas sobre a Conferência, com 
orientações e sugestões metodológicas para a realização das Conferências Estaduais e do Distrito 
Federal. O documento foi publicado no site do Consea e enviado por correio para todos os 
Conseas Estaduais e Distrital distribuírem para as Conferências Regionais e Municipais.  

 
O conteúdo do Manual Orientador envolve: introdução; 

composição da comissão organizadora da 4a CNSAN; detalhamento do 
lema da Conferência; data e local; objetivos – geral e específicos; 
detalhamento dos eixos temáticos; prazos para realização das etapas 
preparatórias; definições sobre os encontros temáticos nacionais; 
orientações e subsídios para a realização das Conferências Estaduais e 
do Distrito Federal, incluindo a eleição das delegações estaduais para a 
Conferência Nacional; quadros com os quantitativos por estados – 
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delegados da sociedade civil, delegados do poder público, cotas ‐; conceitos; e marco legal do 
Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN.  

 
4.1.4 Documento de Referência 

 
O regimento da 4a CNSAN, aprovado por meio da Resolução nº 2, de 21 de dezembro de 

2010, prevê, em seu artigo 15, que a elaboração de um Documento de Referência pela Comissão 
Organizadora, para ser usado como orientação dos debates das Conferências Estaduais e do 
Distrito Federal.  

O Documento de Referência elaborado contém um breve diagnóstico da situaçãõo da 
segurança alimentar e nutricional no Brasil, e análise crítica com subsídios para discussão dos eixos 
temáticos da Conferência, levando em consideração os debates acumulados e os documentos já 
elaborados pelo Consea Nacional. Mais detalhadamente, o conteúdo do Documento de Referência 
inclui os seguintes tópicos: 

 
 

1. Apresentação 
2. Alimentação adequada e saudável: Direito de Todos 
3. A Política e o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 
4. Planos Nacional, Estaduais e Municipais de Segurança Alimentar e 
Nutricional 
5. Temas prioritários para a SAN, DHAA e Soberania Alimentar 
6. Orientações para a elaboração do Documento Final das Conferências 
7. Anexos: Indicadores e dados sobre programas por Estado e Município; 
Decreto 7.272, de 25 de agosto de 2010; Diretrizes, temas e programas; 
Quadro Resumo da Situação dos Conseas Estaduais 

 
O Documento de Referência foi publicado no site do Consea Nacional e distribuído para todos 

os Conseas Estaduais e Distrital, com a orientação de que este fosse usado como subsídio para as 
discussões das Conferências Estaduais/Distrital. 

  
4.1.5 Comunicados da Comissão Organizadora 

 
Os comunicados foram elaborados pela equipe da Secretaria Executiva do Consea, a partir 

de decisões tomadas pela Comissão Organizadora. Estes foram a principal forma de comunicação 
com os Estados sobre os detalhes e deliberações da realização da 4a Conferência.  

Os comunicados, em um total de 15, foram publicados na página da 4a Conferência 
(http://www4.planalto.gov.br/consea/conferencia/comunicados) e enviados por e‐mail para todos 
os conselheiros e parceiros do Consea Nacional, todos os presidentes e secretários‐executivos dos 
Conseas Estaduais, e, a partir do momento que os delegados e convidados foram inscritos no 



 

Relatório de Organização da 4ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional  17 
 

sistema de inscrição da Conferência, estes também passaram a receber os comunicados 
diretamente em seus endereços de correio eletrônico.  

Foram elaborados e enviados os seguintes comunicados (conteúdo completo em anexo): 

⇒ Comunicado n° 001, de 14/07/2011: Documentos Importantes da Conferência 
Estadual/Distrital; 

⇒ Comunicado n° 002, de 27/07/11: Convite para as Atividades Integradoras; 

⇒ Comunicado n° 003, de 28/07/11: Escolha e inscrição dos delegados; 

⇒ Comunicado n° 004, de 09/08/11: Data limite para envio dos documentos; 

⇒ Comunicado n° 005, de 12/08/11:Preenchimento das Cotas da Conferência Nacional; 

⇒ Comunicado n° 006 de 21/09/11: Equipe de Apoio de Cada Estado; 

⇒ Comunicado nº 007 de 29/09/11: Estandes dos Conseas Estaduais; 

⇒ Comunicado nº 008 de 30/09/11: Inscrição de convidados internacionais; 

⇒ Comunicado nº 009 de 10/10/11: Encontro preparatório indígena; 

⇒ Comunicado nº 010 de 13/10/11: Ata de eleição dos delegados; 

⇒ Comunicado nº 011 de 24/10/11: Perguntas e Respostas sobre a 4ª Conferência; 

⇒ Comunicado nº 012 de 25/10/11: Prazo Final para Troca de Delegados; 

⇒ Comunicado nº 013 de 27/10/11: Atividades Integradoras Confirmadas; 

⇒ Comunicado nº 014 de 31/10/11: Substituição de delegados(as); 

⇒ Comunicado nº 015 de 1º/11/11: Transporte Terrestre e Fluvial; 

 
4.1.6 Manual do Participante 

 
O Manual do Participante foi elaborado pela Assessoria de 

Comunicação do CONSEA, com o objetivo de informar e guiar os(as) 
delegados(as) e convidados(as) para nos principais detalhes e 
informações, visando garantir a participação qualificada de todos(as). 

O documento, que foi impresso e distribuído nas pastas de 
todos(as) os(as) participantes da 4a Conferência Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional, disponibiliza orientações e 
informações básicas aos participantes da 4a CNSAN, como a 
programação, horários, estrutura do Centro de Convenções da Bahia 
e localização das salas e auditórios, a agenda cultural, endereços e 
telefones úteis, além de conceitos relacionados com a segurança 
alimentar e nutricional.  
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4.1.7 Documento Base 

 
O Documento Base da 4ª CNSAN foi construído a partir 

das orientações elaboradas pela Subcomissão de Conteúdo e 
Metodologia, que definiu previamente um roteiro que deveria 
ser seguido pela consultora contratada para redigir, juntamente 
com a Secretaria Executiva do Consea, a versão final do 
documento. Esse roteiro, entre outras coisas, determinava que o 
Documento Base deveria seguir a mesma linha dos eixos 
temáticos, fundamentos dos debates da Conferência.  

Com esse roteiro em mãos, a consultora nacional Vanessa 
Schottz e a Secretaria Executiva do Consea apresentaram à 
subcomissão de Metodologia e Conteúdo diversas versões de 
cada um dos capítulos propostos, até a aprovação do texto final.  

 
O Documento Base foi elaborado a partir dos seguintes subsídios: 

- Relatórios finais das conferências estaduais de segurança alimentar e nutricional; 

- Documento Final dos encontros nacionais preparatórios (I Encontro Nacional de SAN da 
População Negra e dos Povos e Comunidades Tradicionais e Encontro Nacional de SAN e 
Desenvolvimento Urbano); 

- Relatório Final da 3ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional; 

- Exposições de Motivos elaboradas pelo Consea entre 2007 e 2011; 

- III Encontro Nacional do Programa de Aquisição de Alimentos; 

- V Encontro Nacional do Programa Nacional de Alimentação Escolar; 
As proposições e leituras expostas nos textos acima foram sistematizadas, sendo agregadas 

por tema em matrizes e, quando compatíveis, condensadas em proposições submetidas à 
apreciação dos conferencistas. As informações desses documentos foram utilizadas, também, para 
construir as contextualizações de cada Eixo Temático. 

No caso das proposições advindas das conferências estaduais, nos casos em que houve 
incompatibilidade, as propostas incompatíveis foram colocadas lado a lado para que a conferência 
pudesse chegar a um consenso sobre elas. 

A versão final do documento base enviada no dia 1º de outubro de 2011, por e‐mail, para 
todos os delegados inscritos para a Conferência. Além disso, o documento foi distribuído aos 
delegados no momento do credenciamento. 
 

4.1.8 Regulamento Interno 
 

O regulamento interno é o documento que determina as regras de funcionamento de uma 
conferência, e deve ser votado no início das atividades da mesma. A minuta de regulamento da 4a 
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CNSAN foi elaborada pela Subcomissão de Conteúdo e Metodologia ao longo do processo 
preparatório, levando em consideração a experiência das conferências anteriores, e também o 
desenrolar das Conferências Estaduais de Segurança Alimentar e Nutricional. 

O regulamento interno da 4a CNSAN (em anexo) foi apresentado e aprovado pelos(as) 
delegados(as) em plenária no dia 07 de novembro, sendo esta a primeira atividade da 
Conferência. 
 

4.1.9 Programação 
 

A programação da 4a Conferência Nacional de SAN incluiu, no primeiro dia (07 de 
novembro), o credenciamento, a saudação aos Estados, a votação do regulamento interno, um 
seminário internacional e a cerimônia de abertura. A abertura contou com a presença do 
Governador do Estado da Bahia, Jaques Wagner, da Ministra Tereza Campello, do MDS, do 
Ministro Afonso Florence do MDA, Ministra Luiza Bairros, da SEPPIR, Ministra Maria do Rosário, da 
SEDH, do Ministro Luiz Sérgio, do Min. Da Pesca e Aqüicultura e de outros representantes da 
sociedade civil e do governo. 

No segundo dia foram realizados os painéis ‐ que apresentaram, esclareceram e discutiram 
os eixos temáticos da Conferência ‐, e as atividades integradoras. No terceiro dia aconteceram os 
trabalhos de grupo e a votação das moções e finalmente, no quarto dia (10 de novembro) 
ocorreram as subplenárias (uma para cada eixo temático), a plenária para informe dos resultados 
das subplenárias e votação da declaração política, e a cerimônia de encerramento.  

Todos os dias, no período do almoço e do jantar, ocorreram as atividades culturais. O 
encerramento da Conferência contou com a presença do Ministro Gilberto Carvalho, da 
Secretaria‐Geral da Presidência da República. A programação da 4a CNSAN está em anexo, ao final 
do regulamento interno. 
 

4.2 Inovações Metodológicas em Relação às Conferências Anteriores 
 

A 4a Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional foi diferente das 
conferências anteriores em vários aspectos. Dentre as inovações, é possível destacar: 

- A adoção de um documento de referência, para subsidiar as discussões nas Conferências 
Estaduais, em detrimento do documento base utilizado nas conferências anteriores. Nesta 
Conferência os Estados tiveram mais liberdade para analisar, discutir e fazer proposições, 
dentro dos três eixos temáticos propostos pela Comissão Organizadora da 4a CNSAN, e o 
resultado final das conferências estaduais foi um documento político sintético, contendo as 
propostas de cada Estado; 

- Realização de encontros temáticos nacionais para aprofundamento do debate de temas 
estratégicos, como etapas preparatórias para a 4a CNSAN; 

- A realização de subplenárias para discutir e votar as propostas de cada eixo temático, ao 
invés de fazer a discussão de todas as propostas em plenária com todos(as) os(as) 
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delegados(as) da Conferência. Este fato permitiu um aprimoramento e maior 
detalhamento da discussão dos eixos temáticos e das proposições. 

- A existência da figura do(a) articulador(a) da delegação estadual, podendo ser um(a) 
dos(as) delegados(as) ou outra pessoa indicada pelo Consea Estadual, com o papel 
fundamental de apoiar a Comissão Organizadora e a Secretaria Executiva do Consea 
Nacional no contato com os(as) delegados(as) estaduais, a fim de coordenar a viagem e a 
participação dos(as) delegados(as) e apoiar o processo de credenciamento e prestação de 
contas dos(as) delegados(as) estaduais; 

- O recrutamento e participação 15 estagiários das universidades de Brasília e de 50 
estudantes das universidades de Salvador, como voluntários, apoiando a Comissão 
Organizadora em atividades específicas durante a 4a CNSAN, e tendo a oportunidade de 
vivenciar vários aspectos da organização de uma Conferência.   
 

4.2.1 Subplenárias  
 

Com o objetivo de aumentar o tempo de discussão dos Eixos da Conferência, a Comissão 
Organizadora optou pela realização de três subplenárias paralelas, uma para cada Eixo da 
Conferência, que ocorreram na manhã do dia 10 de novembro de 2011 e tiveram como objetivo a 
aprovação das propostas sistematizadas a partir dos 35 grupos de trabalhos relativos aos temas da 
conferência. 

Os participantes de cada subplenária foram aqueles que estavam presentes, no dia 
anterior, nos grupos de discussão dos temas relacionados ao respectivo Eixo. 

 
Houve uma boa aceitação desta inovação por parte dos participantes. As deliberações de 

cada subplenária foram automaticamente incorporadas ao Relatório Final da Conferência, não 
havendo necessidade de aprovação em Plenária composta por todos os participantes. 

Todas as subplenárias foram coordenadas por uma mesa constituída de dois membros dos 
conselheiros do Consea Nacional e dois representantes do Governo Federal indicados pela Caisan.  
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Participaram das subplenárias com direito a voz e voto todos os delegados e os convidados 
com direito apenas a voz.  

As sub‐plenárias foram divididas da seguinte forma: 

- Subplenária Eixo 1: Avanços, ameaças e perspectivas para a efetivação do direito 
humano à alientação adequada e saudável e da soberania alimentar com os 
participantes dos grupos 1 ao 10;  

- Subplenária Eixo 2: Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional com os 
participantes dos grupos 11 ao 20;  

- Subplenária Eixo 3: Sistema e Política Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional com os participantes dos grupos 21 ao 30.  

 
4.2.2 Atividades integradoras 

 
O objetivo de realizar atividades integradoras foi abrir espaço para que a sociedade e o 

governo realizassem debates e/ou apresentassem experiências exitosas relacionadas ao tema 
“Alimentação Adequada e Saudável: Direito de Todos”. A atividade poderia ser uma oficina 
temática, uma palestra ou outras formas de expressão sócio‐educativa e cultural. 

A Comissão Organizadora da 4a CNSAN convidou, por meio do Comunicado 002 (em 
anexo), entidades da sociedade civil, órgãos governamentais, pesquisadores(as) e outros 
interessados a proporem atividades integradoras para a 4ª Conferência. Os interessados 
preencheram um formulário, utilizando o googledocs. O prazo para o recebimento das propostas 
foi 10 de agosto, porém este foi estendido para poder contemplar o maior número de propostas.  

Foram recebidas 41 propostas, das quais 30 foram selecionadas, conforme o comunicado 
013 em anexo.  

As atividades integradoras foram realizadas no dia 8 de novembro, das 18h30 e 20h30, de 
acordo com a Programação. Foram abertas para todos os participantes inscritos na 4a Conferência 
Nacional e a organização da atividade foi de inteira responsabilidade dos 
responsáveis/proponentes. A organização da Conferência disponibilizou 01 sala, água e café, 01 
computador e data‐show. 
 

4.2.3 Sistematização e Relatoria 
  

Todos os trabalhos das conferências de segurança alimentar e nutricional apontam para o 
objetivo geral de contribuir para as políticas públicas e ações que sirvam para promover a 
segurança alimentar e nutricional no país, bem como promover a realização do DHAA. Essas 
contribuições se dão na forma de diversas proposições, que são colhidas ao longo da conferência e 
sistematizadas em seus documentos finais. 

As pessoas responsáveis por colher essas informações, registrando os consensos da 
conferência, compõem a equipe de sistematização e relatoria, que, na 4ª CNSAN, foram 
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coordenadas por uma consultora contratada pelo Consea Nacional, via patrocínio. Como 
coordenadora da equipe de sistematização e relatoria, suas atribuições consistiam em: 

a) Participar das reuniões da subcomissão de conteúdo e metodologia, principalmente no que 
diz respeito à metodologia dos trabalhos de grupo da 4ª CNSAN; 

b) Apoiar no processo de indicação e escolha dos relatores, facilitadores e sistematizadores 
que comporão a equipe com este fim na 4ª CNSAN; 

c) Coordenar o processo de formação prévio dos relatores, facilitadores e sistematizadores; 
d) Organizar e coordenar o processo de relatoria e sistematização dos trabalhos de grupo, das 

subplenárias e plenária final da 4ª CNSAN; 
e) Coordenar o trabalho da equipe de redação do Documento Final da 4ª CNSAN, a ser 

apresentado na plenária; 
f) Organizar e coordenar o processo de elaboração dos relatórios (memória e documento 

final), participando de todas as fases de sua elaboração, incluindo as reuniões dos 35 
grupos de trabalho, das 03 plenárias e da plenária final; 

g) Sistematizar e relatar os debates e encaminhamentos (inclusive proposições rejeitadas) 
dos 35 grupos de trabalhos, das 3 subplenárias e da Plenária Final; 

h) Coordenar a sistematização das proposições, da Declaração Política e das moções 
aprovadas em um Documento Final seguindo o formato dos relatórios das Conferências 
Nacionais de Segurança Alimentar e Nutricional anteriores. 
Considerando que, durante a Conferência, houve atividade de apenas 30 grupos de 

trabalho – diversos grupos se fundiram por decisão dos participantes – a conferência contou uma 
equipe de 30 relatores e 30 digitadores. Enquanto o relator registrava os encaminhamentos no 
editor de texto Microsoft Word, o digitador fazia os mesmos registros no sistema DATASUS. Dessa 
forma, se um dos sistemas falhasse, os dados estariam todos salvos em outro, garantido os 
insumos necessários para a sistematização. 

A equipe de sistematização foi composta por 15 pessoas, responsáveis por aglutinar as 
propostas provenientes dos grupos de trabalhos nos três eixos temáticos da Conferência, inclusive 
apontando as divergências que as subplenárias deveriam resolver. Essa equipe trabalhou durante 
a noite e madrugada do dia 09 para o dia 10, garantindo que os textos estivessem pronto quando 
teve início os trabalhos nas subplenárias. 

Cada subplenária contou com uma equipe de relatores, os quais foram responsáveis por 
encaminhar as versões finais dos documentos para sistematização final, a cargo da coordenadora 
de relatoria e sistematização entregou os documentos finais, na secretaria do Consea Nacional, ao 
final da conferência. 

A relação da equipe de sistematização e relatoria encontra‐se em anexo. 
 

4.2.4 Oficina Internacional  
Em razão do crescente interesse internacional pela experiência brasileira na área de 

participação social e de segurança alimentar e nutricional, decidiu‐se realizar uma atividade 
especialmente voltada para o público internacional com o objetivo de prepará‐los para a dinâmica 
e conteúdos da 4ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CNSAN). 
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A Oficina de Convidados Internacionais (programação em anexo) ocorreu no dia 7 de 
dezembro de 14h às 18h30 no auditório Xangô do Centro de Convenções de Salvador. 
Compareceram à Oficina cerca de 150 pessoas, oriundas de mais de 30 países de diversos 
continentes. 

 
 
Foi elaborado o manual do participante em inglês, espanhol e 

francês. 
 
Originalmente, pretendia‐se organizar uma Oficina para 50 

participantes internacionais. Diante dessa perspectiva, o CONSEA 
solicitou apoio financeiro da Agência Brasileira de Cooperação (ABC) 
para a realização da atividade. A ABC apoiou com passagens, diárias, 
locação de 2 vans, tradução simultânea e recepcionistas bilíngües da 
língua francesa. Além da ABC, houve o apoio financeiro da 
Presidência da República na tradução de documentos, tradução 
simultânea e consecutiva e recepcionistas bilíngües de inglês, 
espanhol e francês. 

 
 



 

Relatório de Organização da 4ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional  24 
 

 
 

Para o financiamento da vinda dos convidados, houve suporte financeiro das seguintes 
organizações: 

- Oxfam Internacional; 

- Rede internacional de Segurança Alimentar (IFSN); 

- Programa Mundial de Alimentos (PMA); 

- Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) Regional e de Roma; 

- Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS); 

- Ministério da Saúde (MS). 
É importante destacar as presenças de José Graziano, Diretor Geral da FAO eleito, Josette 

Sheeran, Diretora Executiva do Programa Muncial de Alimentos ‐ PMA, Bathabile Olive Dlaminin, 
Vice‐Ministra de Desenvolvimento Social da África do Sul, Bárbara Eckal, representante da unidade 
de Direito Humano à Alimentação da FAO, Flávio Valente, Secretário Geral da FIAN Internacional, 
Marco Farani, Diretor da Agência Brasileira de Cooperação ‐ ABC, Maya Takagi, Secretária Nacional 
de Segurança Alimentar e Nutricional do MDS, Milton Rondó, Coordenador Geral de Ações 
Internacionais de Combate à Fome do Ministério de Relações Exteriores, Edélcio Vigna, 
representante da Rede Brasileira pela Integração dos Povos (Rebrip), e outras autoridades e 
personalidades internacionais.  

A Oficina produziu um relatório final que servirá para dar continuidade aos 
desdobramentos.  

Houve apoio de parceiros do CONSEA, tais como do Ministério do Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério das Relações Exteriores, 
Assessoria Internacional do Governo da Bahia, Casa Militar do Governo da Bahia e de outros 
voluntários.  
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4.2.5 Envolvimento de Estudantes Voluntários 

 
No início dos trabalhos de organização da 4a CNSAN, discutiu‐se como incluir estudantes de 

várias áreas ligadas à Segurança Alimentar e Nutricional na Conferência. Ao mesmo tempo, houve 
uma demanda de conselheiras do Consea Bahia, docentes de Nutrição em universidades de 
Salvador, para incluir estudantes na Conferência Nacional. Sendo assim, a Comissão Organizadora 
aprovou a inclusão de 9 estudantes da Universidade do Ceub de Brasília e 2 estudantes da 
Universidade de Brasília e de um grupo de 50 voluntários de universidades da Bahia na lista de 
participantes da 4a CNSAN.  

Para tal, foi realizada uma reunião em Salvador no dia 19 de agosto de 2011, onde se 
definiram os critérios, a forma de recrutamento e a distribuição dos estudantes, da seguinte 
forma: 

 ‐ UFBA: 10 alunos de nutrição e 8 alunos de cursos afins com SAN, sob a responsabilidade 
da Professora Sandra Chaves; 

‐ UNEB: 10 alunos de nutrição e 6 alunos de cursos afins com SAN, sob a responsabilidade 
da Professora Sandra Simone; 

 ‐ UNIME: 10 alunos de nutrição e 6 alunos de cursos afins com SAN, sob a responsabilidade 
da Professora Valquiria Agatte. 

No dia 20 de outubro de 2011 foi realizada uma reunião com as professoras e estudantes 
interessados e selecionados. Nesta reunião as consultoras Roberta Marins de Sá e Andréa Borges 
David apresentaram os temas e o processo de mobilização para a Conferência, sua programação, e 
as atividades para as quais os voluntários poderiam participar.  
 

5. Infraestrutura e Logística 
  

O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome foi responsável pelo 
financiamento do transporte aéreo e terrestre, alimentação e hospedagem dos delegados da 
sociedade civil, eleitos nas Conferências Estaduais e inscritos no Sistema de Inscrições pelos 
Conseas Estaduais. 

 
5.1 Passagens aéreas  

 
A empresa contratada pelo MDS foi responsável pela emissão de passagens aéreas para 

todos os delegados da sociedade civil, totalizando 951 pessoas. As passagens aéreas dos 36 
conselheiros nacionais titulares (delegados natos da sociedade civil) e de alguns 
relatores/convidados foram emitidas por meio de recursos de patrocínio (pois, em função do 
atraso do processo licitatório para a contratação da empresa, optou‐se por gerar a passagens dos 
conselheiros nacionais). Houve a emissão de 91 passagens que não foram utilizadas, 
provavelmente por dois motivos: a) houve emissão de passagens em datas muito próximas do 
evento e não foi possível se deslocar do interior para a cidade com aeroporto e b) os participantes 
não podiam ir à Conferência e não avisaram com a antecedência necessária para evitar a sua 
emissão. 
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As passagens aéreas dos(as) delegados(as) da sociedade civil foram enviadas para o e‐mail 
dos participantes e também para o(a) articulador(a) estadual, pois estes apoiaram a Comissão 
Organizadora no aviso aos delegados e nas orientações sobre o embarque. 
 

5.2 Apoio financeiro para deslocamento 
 
Houve dois tipos de apoio para deslocamento aos participantes: 
1) Reembolso das passagens terrestres e fluviais ‐ os(as) delegados(as) da 

sociedade civil que moravam fora da capital e precisaram se deslocar (de ônibus 
intermunicipal ou barco) até a cidade com o aeroporto de embarque, 
entregaram o recibo e foram reembolsados ao final da Conferência Nacional. 
Este reembolso foi realizado pela empresa contratada pelo MDS. 

2) Apoio deslocamento – a Comissão Organizadora optou por pagar um apoio 
financeiro de R$ 100,00 (cem reais) a todos os delegados da sociedade civil que 
moravam fora da capital, a fim de contribuir com as despesas relacionadas à 
alimentação ou com deslocamentos que não poderiam ser reembolsados pela 
empresa (ex.: ônibus urbano). Para alguns foi realizado o depósito em conta 
antes da Conferência e para os demais foi pago nos últimos dias da Conferência. 
A fonte deste apoio foram recursos de patrocínio. 

 
5.3 Hospedagem 

 
A hospedagem dos(as) delegados(as) da sociedade civil foi paga pela organização da 

Conferência Nacional. A hospedagem dos(as) delegados(as) do governo foi de responsabilidade do 
Estado ou do seu órgão de origem. Não foram pagas pela organização da Conferência as despesas 
com ligações, bebidas e alimentos do hotel. 

Houve uma demanda dos participantes que pagavam por conta própria (cerca de 1000 
participantes, entre convidados e delegados de governo municipal, estadual e federal) de ter uma 
relação de hotéis sugeridas pela organização do evento. Além disso, houve a necessidade de 
averiguar e atestar a infraestrutura e a qualidade dos serviços oferecidos, se atendiam as 
especificações e as exigências do Termo de Referência do MDS. Para tal, foram realizadas visitas 
técnicas aos hotéis em Salvador, buscando sempre o cuidado e o melhor conforto para a estadia 
dos delegados (as) da sociedade civil, delegados(as) natos, suplentes e convidados da 4ª 
Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. 
       Primeiramente, foi feita uma pesquisa na Internet dos hotéis em Salvador, de categoria 
três estrelas e superior, localização, distância entre aeroporto, Centro de Convenções e hotéis e 
houve a consulta ao Convention & Visitors Bureau Bahia, ligada a Bahiatursa órgão oficial de 
turismo na Bahia.  
       Nas visitas técnicas, foram inspecionados os quartos e suas dependências, serviços de 
alimentação, se o hotel tinha acompanhamento de nutricionista e alimentação para pessoas com 
necessidades alimentares especiais e principalmente os quartos para portadores de necessidades 
especiais.Foram detectados que alguns problemas, tais como: má conservação do hotel, distância 
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do Centro de Convenções, fluxo do trânsito (engarrafamentos), quartos não adaptados para 
acessibilidade, enfim falta de infraestrutura própria para o porte do evento. 
       Foi divulgada no sítio do Consea uma lista de hotéis que teriam condições para acolher e 
hospedar os participantes da Conferência que pagaram suas despesas. 
       Após o MDS ter contratado a empresa responsável pela realização da Conferência, a 
empresa Check List repassou a lista de hotéis levantados por ela para aprovação da Comissão 
Organizadora, dos quais cinco já haviam sido visitados. Para os outros cinco hotéis foi realizada a 
visita técnica. 
 

5.4 Receptivo/Traslado 
 

As atividades da 4ª Conferencia Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional ocorrida em 
novembro do corrente em Salvador/BA exigiu, para sua realização, o traslado das delegações dos 
26 estados da Federação Brasileira, dos Conselheiros Nacionais, equipe de apoio e convidados 
estrangeiros e nacionais, envolvendo deslocamentos de quase 1800 pessoas.  

A empresa contratada pelo MDS dispobilizou traslado (aeroporto/hotel/Centro de 
Convenções/aeroporto) para os deslocamentos das delegações, de uso prioritários dos delegados 
representantes da sociedade civil, que também foi utilizado para traslado de convidados, 
participantes internacionais e delegados governamentais. 

Em Salvador, os articuladores das delegações estaduais estavam atentos e orientaram os 
delegados quanto aos horários de partida e chegada dos ônibus dos hotéis para o Centro de 
Convenções e vice‐versa, assim como o embarque, desembarque e reembarque. 

Para os deslocamentos em Salvador, no total foram disponibilizados os seguintes 
quantitativos de veículos (com vários fluxos de viagens e com recursos financeiros do MDS, de 
patrocínios, da Agência Brasileira de Cooperação, da OPAS/PNUD e da Casa Militar do Governo da 
Bahia): 

1. Deslocamentos das delegações estaduais: 24 ônibus; 10 VANs; 2 vans para 
transportes dos delegados deficientes físicos; 

2. Demais deslocamentos: 2 carros e 4 VANs para transportes da equipe de apoio, 
translado de Conselheiros e convidados nacionais, artistas e grupos folclóricos e 
emergências (de saúde ou necessidade de equipamentos); 4 VANs para transporte 
dos convidados internacionais; 1 VAN para o transporte dos delegados indígenas; 2 
carros oficiais para transporte do presidente do CONSEA Nacional e de Ministros de 
Estado. 

Em anexo encontra‐se detalhada a infraestrutura ofertada para o traslado. 
 

5.5 Inscrições 
 
Os critérios de inscrição foram definidos no Regimento e do Manual Orientador da 

Conferência. O processo de inscrição foi realizado por meio do sistema de informações on‐line do 
Datasus (www.saude.gov.br/sisconferencia). O Sistema de credenciamento foi programado para 
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distribuir os delegados estaduais e do Distrito Federal, segundo Unidades da Federação e cotas 
como descrito no Manual Orientador.  

As informações da inscrição dos delegados da sociedade civil no Sistema foram utilizadas 
para a emissão das passagens aéreas, traslados, alimentação e hospedagem, cujos custos serão 
assumidos pela Organização.  No caso dos delegados governamentais e convidados, que serão 
custeados pelos seus órgãos de origem ou por conta própria, as informações foram necessárias 
para o credenciamento da 4ª CNSAN.   
 

 

 
 

As Conferências Estaduais elegeram delegados e suplentes para participarem da 
Conferência Nacional.  O Regimento da 4ª Conferência estabeleceu o número total de delegados 
de cada Estado, bem como as cotas (entendidas como limites mínimos) para povos indígenas, 
quilombolas, povos de terreiro, população negra e outros povos e comunidades tradicionais. A 
distribuição dos delegados estaduais e do Distrito Federal para a 4ª Conferência Nacional, 
segundo unidades da Federação e cotas está apresentada no Anexo I do Regimento da 
Conferência (em anexo). 

As Conferências Estaduais definiram os critérios para eleição de delegados estaduais 
que participaram da etapa nacional. Para facilitar esse processo, além da distribuição de 
delegados(as) segundo cotas apresentada no Regimento, o Manual orientador sugeriu os 
seguintes critérios para a eleição de delegados(as): 
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• Ser conselheiro(a) atuante nos Conseas Estaduais, do Distrito Federal e/ou Municipais. 
• Participar de organizações e movimentos sociais relacionados à segurança alimentar e 
nutricional. 
• Representar a diversidade de territórios e regiões no âmbito do Estado. 
• Representar os portadores de necessidades alimentares especiais. 
• Representar organizações ou movimentos de mulheres. 
• Representar diversos setores de governo. 

 
A inscrição dos delegados eleitos para representar os estados na etapa nacional foi 

feita pelos Conselhos Estaduais, por meio do sistema do Datasus.  Para isso, cada Consea 
Estadual indicou, por meio de ofício, duas pessoas, que receberam login e senha para acessar 
o Sistema e inserir os dados.   

A inscrição dos delegados natos da sociedade civil (conselheiros titulares e 
suplentes do Consea Nacional) e dos convidados do Consea (nacionais e internacionais) 
foi realizada pela Secretaria Executiva do Consea e a inscrição dos delegados e 
convidados governamentais foi feita pela Secretaria Executiva da Caisan. 
 

A previsão foi que a 4ª CNSAN tivesse cerca de 2.000 participantes, entre 
delegados(as), convidados(as) e observadores(as). Destes, 1.626 delegados(as) tiveram direito a 
voz e voto, adotando‐se os seguintes critérios para sua composição:  

 
I – 114 (cento e quatorze) delegados(as) natos(as), assim distribuídos(as): 

a. 76 (setenta e seis) conselheiros(as) da sociedade civil – titulares e suplentes do 
Consea Nacional; 

b. 38 (trinta e oito) representantes governamentais ‐ titulares e suplentes do Consea 
Nacional. 

II – 112 (cento e doze) representantes governamentais indicados(as) pelo Governo Federal. 
III – 1400 (um mil e quatrocentos/as) delegados(as) escolhidos(as) nas Conferências 
Estaduais e do Distrito Federal, sendo 2/3 (duas terças partes) de representantes da 
sociedade civil e 1/3 (uma terça parte) de representantes do governo. 
  

 
5.5.1 Participantes  
 

No total, a Conferência contou com a participação de 1996 pessoas, assim distribuídas: 
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Quantitativo de participantes da 4ª CNSAN por atribuição 
 

 

Categoria 
No. 

Previsto
No. 

Efetivo
Comparecimento 

% 
TOTAL DELEGADOS 1.599 1.268 79% 

Delegados Nacionais 206 165 80% 

Delegados Natos - Gov. Federal 27 18 67% 
Delegados Natos - Soc. Civil 56 50 89% 

Governo Federal 123 97 79% 

Delegados Estaduais 1.393 1.103 79% 

Sociedade Civil 932 835 90% 

Governo Estadual 455 263 58% 

Sociedade Civil - Comum 635 577 91% 
Sociedade Civil - Indígenas 55 45 82% 

Sociedade Civil - Quilombolas 52 43 83% 

Sociedade Civil - Negros 110 95 86% 
Sociedade Civil - Povos de Terreiros 54 51 94% 

Sociedade Civil - Outros PCT´s 26 24 92% 

Não Especificado 6 5 83% 

TOTAL CONVIDADOS 577 454 79% 

Convidados Nacionais 232 192 83% 

Convidados Governo 102 75 74% 

Convidados Internacionais 243 187 77% 

Expositores 74 57 77% 

Expositores Custeados 37 23 62% 

Expositores Não Custeados 37 34 92% 

Imprensa       

Apoio 116 107 92% 

Articulador 22 22 100% 

Organização 36 35 97% 

Relator de Grupo 3 3 100% 

Relator de Síntese 4 4 100% 

Relatores e Facilitadores 8 6 75% 

Voluntário 34 27 79% 

Voluntário Relator 16 13 97% 

TOTAL PARTICIPANTES 2.489 1.996 80% 
Fonte: Sistema de Informações da 4ª CNSAN 
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Fonte: Sistema de Informações da 4ª CNSAN 
 

 
Fonte: Sistema de Informações da 4ª CNSAN 
 

 
Fonte: Sistema de Informações da 4ª CNSAN 
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Fonte: Sistema de Informações da 4ª CNSAN 
 

 
Fonte: Sistema de Informações da 4ª CNSAN 

 
   

 
5.6 Alimentação 

 
A empresa contratada pelo MDS forneceu café da manhã, almoço, lanche e jantar para 

todos os delegados da sociedade civil e a organização do evento ofertou almoço, lanche e jantar 
para todos os participantes (com recursos do MDS e de patrocínio). No dia 9 de novembro de 2011 
houve uma confraternização à noite na qual foram servidos pratos elaborados por uma 
cooperativa de mulheres da agricultura familiar, com recursos de patrocínio. 

No edital do MDS de contratação da empresa que organizou a Conferência houve as 
seguintes exigências relacionadas à alimentação: 

 O almoço deverá ter serviço de buffet completo, sistema de self‐service, em ilhas de 
alimentação (em um local apropriado para servir 2000 pessoas em 2 horas em sistema 
rotativo), com as seguintes especificações: 6 tipos de salada (elaboradas e verde, pelo 
menos 4 tipos de salada sem carne de qualquer espécie, nisto inclui‐se presunto e outros 
embutidos), arroz simples, arroz elaborado (ter opção sem mistura de carnes e embutidos), 
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feijão preto, feijão carioca, 3 tipos de proteína animal (peixe, frango e carne bovina), 2 
guarnições com verduras, 1 prato dieta, 1 opção vegetariana, 2 tipos de massa, 4 opções 
de sobremesa (Frutas, 2 tipos de doces e 1 opção diet), água mineral e 2 tipos sucos. Não 
poderão ser servidos refrigerantes e bebidas alcoólicas. Não ter pratos com frituras. Todos 
os pratos deverão ser preparados no mesmo dia de servir.  

 Os lanches (coffee‐break) deverão ter: 3 opções de frutas, café, leite, chás diversos, 
adoçante, açúcar, sucos naturais (2 tipos de frutas), água mineral  sem gás, biscoitos doces, 
biscoitos salgados, 2 tipos de salgado assado, pãezinhos com frios variados, bolo.  

 Os cardápios estarão sujeitos à aprovação da Comissão Organizadora. A CONTRATADA 
deverá designar um (a) nutricionista responsável técnico que deverá orientar a confecção 
do cardápio diário, devendo o mesmo contemplar também opções para participantes 
vegetarianos, celíacos, hipertensos e diabéticos. A confecção, armazenamento e 
distribuição das refeições deverão respeitar as normas e orientações da Vigilância 
Sanitária. 

 Para confecção dos cardápios, todos os insumos deverão ser de primeira qualidade. Não 
devem ser utilizados alimentos reaproveitados na fabricação das refeições. 

Para acompanhar a qualidade da alimentação, a Secretaria Executiva do Consea 
contratou uma nutricionista de Salvador especialista em qualidade dos alimentos e solicitou apoio 
da Vigilância Sanitária de Salvador e das nutricionistas da Sedes para orientações e fiscalização da 
empresa. 

A Vigilância Sanitária de Salvador fez reuniões prévias ao evento com a empresa 
repassando orientações e documentos para a empresa autorizá‐la a fiscalizar as atividades. Em 
função das exigências da Vigilância Sanitária houve a desistência de dois fornecedores inicialmente 
consultados pela Check List. A Vigilância Sanitária acompanhou diariamente a elaboração das 
refeições. No primeiro dia houve problemas no fornecimento do almoço (faltou alimentação para 
todas as pessoas presentes devido à falta de condições do prédio do Centro de Convenções para 
elaboração da refeição, como, por exemplo, falta de água pela manhã para funcionamento dos 
fornos combinados). A Vigilância Sanitária autuou a empresa e exigiu que a adequação das 
instalações na área de produção dos alimentos ocorresse em 24 horas. A empresa instalou uma 
nova área de produção (com oito fogões industriais e novos equipamentos) e no dia 08 de 
novembro o fornecimento das refeições foi regularizado. 

Houve o acompanhamento das temperaturas dos alimentos e da qualidade sanitária 
em todos os dias. Para essa atividade houve apoio dos voluntários, estudantes de Nutrição das 
universidades da Bahia. 

Em função da falta de tempo entre a contratação da empresa e a realização da 
Conferência, não foi possível montar a logística inicialmente planejada para fornecer alimentos 
agroecológicos e provenientes da agricultura familiar. Como a empresa responsável pelas  
refeições foi identificada três dias úteis antes do início da Conferência, não houve tempo 
suficiente para que o cardápio passasse pela aprovação dos conselheiros do Consea ligados à área 
de Nutrição. Sugere‐se que na próxima Conferência, a alimentação não seja um item de um 
contrato que envolva várias dimensões de um evento, mas que seja um contrato a parte, se for o 
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caso feito com recursos provenientes de patrocínio, e que a empresa seja contratada com no 
mínimo dois meses de antecedência do evento, para viabilizar o tempo necessário para a 
aprovação do cardápio e para a aquisição de alimentos agroecológicos e provenientes da 
agricultura familiar.  
 

5.7 Atenção às Pessoas com Deficiência 
 

Considerando os esforços depreendidos nos últimos anos pelo Conselho Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional visando desenvolver ações inclusivas e que promovam a 
acessibilidade de todas as suas ações e de acordo com a Lei 10.098 de 19 de dezembro de 2000, 
que garante as pessoas portadoras de deficiências a possibilidade e condição de alcance para 
utilização, com segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das 
edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de comunicação, por pessoa com de 
deficiência ou com mobilidade reduzida, a 4ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional buscou alcançar um desenho que  contemplou total acessibilidade aos participantes da 
referida conferência nacional.  

Por meio da ficha de inscrição dos Delegados para a 4ª Conferência Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional foi identificada a existência de pessoas portadoras de deficiências motora, 
visual e de necessidades e atenção especial.  

Para as pessoas com deficiência física, visual, mental e múltipla ou com mobilidade 
reduzida, bem como às com idade igual ou superior a sessenta anos,  entre outros, foram 
disponibilizados mecanismos que permitissem que essas alcançassem sua autonomia pessoal, de 
forma total ou assistida. 

Para isso, foi garantido atendimento diferenciado e prioritário a estas pessoas por meio de:  
• Assentos de uso preferencial sinalizados, espaços e instalações acessíveis;  
• Mobiliário de recepção e atendimento obrigatoriamente adaptado à altura, ou à condição 

de pessoas em cadeira de rodas, conforme estabelecido nas normas técnicas de 
acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas –ABNT;  

• Pessoal capacitado para prestação de atendimento às pessoas com deficiência física, visual, 
mental e múltipla, bem como às pessoas idosas;  

• Disponibilidade de área especial para embarque e desembarque destas pessoa com 
deficiência ou com mobilidade reduzida e idosa;  

• Sinalização ambiental para orientação das pessoas com deficiência;  
• Divulgação, em lugar visível, do direito de atendimento prioritário das pessoas com 

deficiência ou com mobilidade reduzida, com vistas ao cumprimento do disposto na Lei Nº 
10048/2000. 
No Centro de Convenções de Salvador, local em que ocorreu a 4ª Conferência Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional, foi disponibilizado espaços livres de qualquer barreira, entrave 
ou obstáculo que impedissem ou dificultem o acesso, a liberdade de movimento e a circulação 
com segurança das pessoas, em especial as com deficiência ou com mobilidade reduzida. Este 
espaço dispunha de banheiros acessíveis em todos os andares, piso tátil direcional e de alerta 
desde o trajeto do desembarque até a entrada nos auditórios onde ocorrem as atividades da 
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Conferência, elevadores com informações em Brailler no teclado de acesso aos andares e 
identificação em brailler em todos os andares, além de possui sistema de voz em que localizada o 
usuário de qual o andar e local que se encontrava, escadas com piso antiderrapante, tátil e com 
corrimões ao centro, diversas rampas sendo todas elas sinalizadas e identificadas para acesso 
prioritário de pessoas em cadeiras de rodas. 

As ilhas de informática que foram disponibilizadas aos participantes da 4ª Conferência 
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional dispunha de equipamentos com programa leitor de 
tela e bancada acessível às pessoas com deficiência, em especial as que utilizam cadeiras de rodas, 
de modo a facilitar‐lhes as condições de acesso e comunicação, de acordo com as normas da 
ABNT.  

Nos auditórios e salas de trabalho dos grupos foi reservado espaços para pessoas com 
deficiência, em especial as que utilizam cadeira de rodas, e de lugares específicos para pessoas 
com deficiência visual, inclusive acompanhante, de acordo com a ABNT, de modo a facilitar‐lhes as 
condições de acesso, circulação e comunicação.  

No tocante a comunicação foi garantido total acesso à informação e à comunicação, 
inclusive com a disponibilização de programa de conversão de texto em voz em notebooks para as 
pessoas com deficiência visual e texto ampliado para pessoas com baixa visão.  

Foi contratada, com recursos de patrocínio, uma empresa especializada no processo de 
áudio descrição que consiste num recurso de descrição clara e objetiva de todas as informações 
que compreendemos visualmente e que não estão contidas nos diálogos, como, por exemplo, 
expressões faciais e corporais que comuniquem algo, informações sobre o ambiente, figurinos, 
efeitos especiais, mudanças de tempo e espaço, além da leitura de créditos, títulos e qualquer 
informação escrita nas apresentações. 

Com isso buscou‐se permitir que os usuários recebessem as informações contidas nas 
imagens ao mesmo tempo em que esta aparecia, possibilitando que as pessoas com deficiência 
visual acompanhassem integralmente as apresentações e captando a subjetividade da narrativa, 
da mesma forma que alguém que enxerga. 

Estes profissionais estiveram presentes nos momentos das plenárias, painéis e 
apresentações culturais da 4ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.  

Em relação às hospedagens foram disponibilizados hotéis que estavam de acordo com as 
normas da acessibilidade da ABNT.   

Estas pessoas foram também atendidas com transportes adaptados facilitando o acesso de 
cadeirantes e garantindo sua segurança.  

E para acompanhar o atendimento das pessoas com deficiência foram disponibilizados três 
monitores, devidamente capacitados, com experiência no trato e atendimento a pessoas com 
deficiência física, visual, mental e múltipla, bem como às pessoas idosas dentre outras. 
 
 

5.8 Tradução 
 

Os serviços de tradução da 4ª Conferência Nacional foram contratados por meio de Edital 
publicado pela Agência Brasileira de Cooperação e pela Presidência da República.  
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O edital da Agência Brasileira de Cooperação ‐ ABC cobriu as atividades internacionais 
paralelas da 4ª Conferência que foram de menor porte, pois atenderam um público de 150 
pessoas. Enquanto que o Edital da Presidência da República cobriu as Plenárias, Subplenárias e 
encerramento da Conferência que atendeu um público maior de quase 2000 pessoas.  

Além desses serviços, o Edital do MDS financiou parte de equipamentos de tradução para 
as atividades de maior porte, enquanto que o Edital da ABC financiou os equipamentos de 
tradução para as atividades de menor porte.  

Além de prestação de serviços de tradução simultânea, foram contratados também 
serviços de tradução consecutiva para acompanhar visita de campo ao município Lauro de Freitas 
para apresentação dos programas federais de segurança alimentar e nutricional. 
Houve também tradução de material impresso, conforme descrito abaixo: 

- Resumo Executivo do Relatório “A Segurança Alimentar e Nutricional e o Direito Humano à 
Alimentação Adequada no Brasil – Indicadores e Monitoramento da Constituição de 1988 
aos dias atuais”; 

- Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional; 

- Decreto que institui a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional; 

- Manual do Convidado Internacional. 
Além disso, foi contratado um consultor que traduziu o sítio eletrônico do CONSEA e da 4ª 

Conferência, bem como artigos de autoria do Presidente do CONSEA, de José Graziano e do 
Secretário Executivo da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional.  

 
5.9 Sistema de Informações da Conferência 
 

Houve dois sistemas de informações na Conferência. Como descrito anteriormente, o 
processo de inscrição foi realizado por meio do sistema de informações on‐line do Datasus 
(www.saude.gov.br/sisconferencia). Além desse sistema on‐line, foi desenvolvido um outro 
sistema por um consultor da Secretaria Executiva, analista de sistemas, em ambiente cliente 
servidor, para realizar a emissão de relatórios com a distribuição dos participantes por delegações 
dos estados, cadastro de atividades integradoras, controle de hospedagem e controle das vagas 
dos delegados. Foi também elaborado um cubo de dados para a exportação de informações para 
planilhas de controle.  
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Figura 1 ‐ Tela de Cadastro de Participante do Sistema de Informações da 4ª CNSAN 
Modelo de dados do sistema 

  
5.10 Atividades Culturais 

 
Do primeiro ao último dia (7 a 10/11) foram realizadas diversas atividades culturais, em 

dois palcos, no local do evento, e assim distribuídas: no início da manhã (8 horas), no intervalo do 
almoço (13h a 14h) e ao final das atividades (19h‐20h).  

Além dessas atividades, foi realizada uma noite de integração e confraternização, em 09 de 
novembro, das 20h30 às 24h, em outro local ‐ o Bahia Café Hall, que atendia às necessidades de 
ser próximo do Centro de Convenções, abrigar até 2.000 pessoas, ter fácil acesso (sem 
engarrafamentos), dispor de estacionamento público suficiente para os ônibus. Essas atividades 
ocorreram por meio de parceria com vários órgãos do Governo Estadual, sendo todas as atrações 
custeadas com recursos dessas instituições (Embasa, CERB, Secretaria Estadual de Meio Ambiente, 
Bahiatursa, Secretaria Estadual de Turismo), que receberam contrapartidas nos materiais de 
divulgação.  

As atrações culturais que se apresentaram nos dois palcos foram aprovadas em reuniões 
com representantes do Consea‐BA, Consea Nacional, Sedes, GGSAN (Grupo Governamental 
Estadual de SAN). A indicação de nomes de grupos musicais e artistas atendeu a critérios como: 
trabalho social, aproximação com a temática, minorias, preservação de cultura, raízes 
culturais/históricas. Dessa forma, se apresentaram grupos de samba de roda, reisado, grupos de 
mulheres, negros, repentistas, grupos afros, grupos de raiz. A atividade de confraternização – em 
ambiente externo (Bahia Caffe Hall) reuniu cerca de 800 pessoas e teve duas atrações: o cantor 
Magary Lord e o grupo Mammeto, ambos com fortes raízes de músicas africanas.    
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5.11 Atendimento Médico 
 
Durante o período da 4ª Conferencia Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, 

incluindo o período do encontro preparatório indígena (05 a 10 de outubro de 2011), foram 
disponibilizadas 3 (três) UTI móveis nos locais dos eventos, sendo duas alugadas com recursos de 
patrocínio e uma cedida pela Secretaria de Estado de Saúde da Bahia, cada qual com: 

- Um médico, com experiência comprovada em atendimento pré‐hospitalar, com título de 
especialista em área correlata à emergência;  

- Um profissional de enfermagem com formação e experiência comprovada em atendimento 
de emergência pré‐hospitalar; 

- Um motorista resgatista com treinamento e experiência comprovada em direção defensiva 
e atendimento de emergência pré‐hospitalar.   

 
Encontro preparatório para os delegados indígenas:  
‐ 05/11 ‐ Hotel Sol Bahia, das 08:00 às 18:00 horas ‐ 01 UTI Móvel; 
‐ 06/11 ‐ Hotel Sol Bahia, das 08:00 às 18:00 horas ‐ 01 UTI Móvel.  
 
4ª CNSAN:  

- 07/11 ‐ Centro de Convenções da Bahia, das 08:00 às 20:00 horas ‐ 03 UTIs Móveis;  

- 08/11 ‐ Centro de Convenções da Bahia, das 08:00 as 20:30 horas ‐ 03 UTIs Móveis;   
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- 09/11 ‐ Centro de Convenções da Bahia, das 08:00 às 20:00 horas ‐ 03 UT’s Móveis;  

- 09/11, Bahia Hall Café, das 20:00 às 00:00 horas ‐ 03 UTI’s Móvel; 

- 10/11, Centro de Convenções da Bahia, das 08:00 as 18:30 ‐ 03 UTI’s Móveis.  
 

5.12 Iniciativas relacionadas à Sustentabilidade  
 

A Segurança Alimentar e Nutricional – SAN consiste na realização do direito de todos ao 
acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem 
comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares 
promotoras da saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, 
econômica e socialmente sustentáveis. 
 

A produção predatória de alimentos em relação ao ambiente também é um provocador de 
insegurança alimentar. O respeito às ações sócio‐ambientais por parte de cada cidadão é de 
constante incentivo pelo Consea, sendo verificado nas exigências que os executores de seus 
eventos compactuem com a responsabilidade social. 
 

Essa responsabilidade foi praticada no evento por meio de ações tais como instalação de 
lixeiras de coleta seletiva diária, utilização de material reciclado e reciclável, distribuição de garrafa 
(squeeze) aos participantes para evitar uso de copos descartáveis, produção de bolsa modelo 
sacola em material reciclado, permuta de materiais descartáveis, sendo utilizada louça nos pratos 
e copos do refeitório, contratação de empresa composta por grupos de economia solidária com 
consciência ambiental e coleta dos resíduos sólidos e perecíveis para o devido descarte. 
 

 
 
As atitudes adotadas possuem a intenção de minimizar os impactos negativos na natureza,  

uma vez que a revolução dos costumes acarreta um processo de reformulação e modernização 
dos paradigmas existentes e o Consea preconiza que a constante divulgação das informações e 
exposição de práticas positivas despertam uma consciência compactuando com a educação 
ambiental necessária. 
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5.13 Transmissão on‐line 

Houve a transmissão pela Internet de toda a programação principal da Conferência, 
ocorrida no auditório Yemanjá.  

A transmissão se deu por link de 2Mb/s full entre o Centro de Convenções da Bahia e o 
Departamento de Informações do Sistema Único de Saúde ‐ DataSus em Brasília.  
O endereço de acesso foi disponibilizado na página da 4ª CNSAN e no site do Datasus: 
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/area.cfm?id_area=987. 

A estatística de acesso foi de 148 acessos distribuídos nos 3 dias do evento. 
 

5.14 Decoração 
Todo o espaço da Conferência foi decorado com características locais e pensando na 

interatividade entre as participantes. 
Houve fundo de palco no Auditório principal e nos auditórios das sub‐plenárias. Além disso, a 

Secom produziu uma linha do tempo com as conferências passadas. 
Nos ambientes de circulação foram montados espaços de convivência com bancos de praças, 

pufes e ilhas de informática.  
 

5.15 Estandes 
 

Os 27 estados utilizaram as estruturas de estandes montadas no evento. Além dos estados, 
outros parceiros utilizaram as estruturas, como o Banco do Brasil, a Fundação Banco do Brasil, 
Petrobrás, Sesc, Eletrobrás, Caixa Econômica Federal, Codevasp e Itaipu, Conab, MDS, Caisan e 
Governo da Bahia. 
 

6. Comunicação e Divulgação 
 

Desde fevereiro de 2011, a Subcomissão de Mobilização e Comunicação levantou, discutiu e 
aprovou uma série de ações relacionadas à comunicação e divulgação dos eventos preparatórios 
(conferências territoriais e estaduais, encontros preparatórios, eventos paralelos e a própria etapa 
nacional). A Assessoria de Comunicação ‐ Ascom/Consea elaborou um Plano de Comunicação 
prevendo ações em âmbito nacional e nos estados. Foram realizadas inúmeras ações e iniciativas 
de comunicação. Para título de exemplo, o clipping (que recorta todo o material divulgado na 
imprensa), está em conjunto anexo, com mais de 500 páginas.  

Resumindo algumas ações: 1 sítio específico; 1 boletim eletrônico diário; 1 vídeo institucional; 
2 spots de rádio; 2 teleconferências (EBC e Interlegis); 32 artigos produzidos (replicados 96 vezes) ; 
81 entrevistas; cerca de 200 informes; 15 comunicados; 1 canal no Facebook; 1 canal no Twitter; 
média de 5 notas diárias no sítio do Consea. A Ascom enviou um assessor (jornalista) para 24 
conferências estaduais. Para cada conferência, foram publicadas pelo menos três matérias. Nos 
principais jornais de 8 estados foram publicados artigos do presidente do Consea, Renato Maluf 
(cada um específico para o estado); em 12 estados houve entrevistas para jornal/rádio/televisão,  
aqui incluídas cinco entrevistas ao vivo para afiliadas locais da Rede Globo. A abertura da 
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conferência nacional (07/11) teve a cobertura das seguintes emissoras: TV Bahia (Globo), TV Aratu 
(SBT), TV Itapoan (Record), TV Band (Band), TV Educativa (local), TV Secom (governo do estado), 
TV NBr (governo federal). Também houve a cobertura diária da Agência Brasil e do programa A 
Voz do Brasil. O maior jornal da Bahia (A Tarde) cobriu ao menos três dias do evento. Também 
houve uma cobertura (com três reportagens) de uma agência internacional de notícias (IPS).            
 

6.1 Materiais de divulgação  
 
 Foram produzidos vários materiais de divulgação para o evento: 
1. Vídeo institucional 
2. Cartaz  
3. Banner 
4. Folder 
5. Pasta 
6. Biombo 
7. Caneta 
8. Convite 
9. Ticket Alimentação 
10. Ticket Atividade Cultural 
11. Squeze 
12. Bloco 
13. Certificados 
14. Crachá 
15. Placas de sinalização 
16. Fundo de palcos 
17. Camisetas 
18. Fundos de palco 
19. Adesivos de credenciamento 
20. Pórtico de entrada. 

 
6.2 Boletim Diário  

 
Nos quatro dias do evento, a Ascom produziu e publicou um Boletim Diário, com fotos e pequenas 
notas sobre aspectos da Conferência: a agenda do dia, as atividades, os horários, as orientações, 
as fotografias, as curiosidades, os estandes, as pessoas, as frases. Esse jornal diário tinha quatro 
páginas, com tiragem de 2.000 exemplares, e era fechado por volta das 23h, encaminhado para a 
gráfica, que entregava o material às 7h30, para ser distribuído na entrada do evento.  
 
 



 

Relatório de Organização da 4ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional  42 
 

               
 
 

6.3 Clipping de notícias 
 

O clipping é o recorte de matérias publicadas em veículos impressos e na Internet, sem 
contar, no nosso caso, as matérias veiculadas no rádio e na televisão. O resultado está em anexo, 
em conjunto à parte, dividido em: “mídia Consea” [material reproduzido do Informe Consea], 
totalizando 48 páginas; “mídia espontânea” [matérias feitas espontaneamente por iniciativa dos 
próprios veículos], totalizando 47 páginas; e “conferências estaduais”, com as matérias de todas as 
26 conferências estaduais e do Distrito Federal [520 páginas].     
 

7. Financiamento 
 
A 4ª Conferência foi financiada diretamente com recursos do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), seguido dos recursos obtidos por meio de 
patrocínios.  Embora não tenha havido o aporte direto de recursos, podem ser considerados como 
apoio financeiro os produtos e serviços oferecidos pelo Governo Estadual da Bahia, Secretaria de 
Comunicação Social (Secom) da Presidência da República; Ministério das Relações Exteriores; 
Projeto das Nações Unidas de Segurança Alimentar e Nutricional de Mulheres e Crianças Indígenas 
(PNUD e OPAS) e do orçamento da Secretaria Executiva do Consea Nacional. 

 
O total de recursos diretos, indiretos, em forma de produtos e/ou serviços para todo o 

universo de ações/atividades/programação, eventos preparatórios etc, ficou em torno de 
5.201.500,00 (cinco milhões, duzentos e um mil e quinhentos reais), conforme abaixo 
discriminado: 

 
Origem Valor (R$) Observação 

MDS 3.209.000,00 
Valor pago diretamente pelo MDS à Check List, sendo R$ 
2.674.000,00 do contrato + R$ 535.000,00 referente a 
desequilíbrio econômico‐financeiro 

SECOM* 200.000,00 Não houve transferência de recursos financeiros da
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Secom para a 4ª CNSAN. Trata‐se de valor aproximado 
relativo a todos os produtos e serviços realizados pela
Secom/PR para a conferência e eventos temáticos. 

Governo da Bahia* 500.000,00 

Não houve transferência de recursos financeiros do
Governo da Bahia para a 4ª CNSAN. Trata‐se de valor 
aproximado relativo a todos os produtos e serviços
oferecidos pelo Governo do Estado, para a conferência, 
eventos temáticos, programação cultural e evento de
confraternização. 

Patrocínio 990.000,00 
Valor total de receitas brutas de patrocínio, recebidas
pelas instituições Cese e Abrandh, conforme previsto no
artigo 28 do regimento da  4ª CNSAN. 

Min. Relações 
Exteriores* 

150.000,00 

Não houve transferência de recursos financeiros do MRE
para a 4ª CNSAN. Trata‐se de valor aproximado relativo 
a produtos/serviços, passagens e hospedagens referentes 
a eventos internacionais que fizeram parte das ações da 
4ª CNSAN. 

Projeto PNUD/OPAS* 90.000,00 
Valor referente à realização do Encontro de Preparação
dos Delegados Indígenas. 

Sec. Executiva 
Consea 

62.500,00 
Valor referente a contratação de empresa de tradução
simultânea (francês) e tradução de textos. 

Total 5.201.500,00  
* Valor aproximado 

  
 

7.1 Processo licitatório 
 

A Secretaria Executiva da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, 
integrante da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SESAN) do MDS, foi a 
responsável pela contratação da empresa que organizou a 4ª Conferência Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional, o que englobou a infraestrutura logística e operacional necessárias à 
realização da 4ª Conferência Nacional, abrangendo serviços de emissão de passagens, montagem 
e desmontagem da infraestrutura, serviços de climatização e sonorização, hospedagem, 
alimentação, transporte, equipamentos, organização e ornamentação do espaço físico, limpeza, 
material promocional/publicitário, recursos materiais e humanos.  

O termo de referência foi elaborado em fevereiro de 2011 e o processo do pregão iniciado 
em março. No entanto, a publicação do edital ocorreu em setembro de 2011, devido aos trâmites 
burocráticos do processo licitatório, o que, acrescido ao fato da empresa H&L ter desistido após 
15 dias da homologação como vencedora, acarretou na drástica redução de tempo para as etapas 
de execução do contrato e para organização da Conferência, como dificuldades para conseguir 
voos, falta de vagas nos hotéis, atraso na identificação dos fornecedores de alimentação, entre 
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outros. Esse foi um dos principais motivos da redução da qualidade dos serviços prestados durante 
a Conferência e, consequentemente, da insatisfação dos participantes em alguns itens 
(principalmente a alimentação). 

No dia 22 de setembro de 2011 o MDS realizou o pregão eletrônico nº 016/2011, no qual a 
licitante vencedora, a empresa IDEE Amazônia, desistiu após responder a um ofício de diligências 
do MDS, pois alegou que subestimou os valores para hospedagem dos participantes. No dia 28 de 
setembro de 2011 foi reaberto o pregão, foram analisados os documentos da segunda colocada, a 
empresa H&L Promoções e Eventos, os quais estavam de acordo com o edital. Como houve pedido 
de recurso, houve o prazo até o dia 03 de outubro para apresentação do recurso e no dia 04 de 
outubro foi homologada a empresa H&L Promoções e Eventos como vencedora do certame. No 
dia 19 de outubro a H&L apresentou um ofício recusando a assinatura do contrato (em anexo), 
justificando que a recusa era devido ao atraso na assinatura do contrato e outros motivos. 

Em 20 de outubro de 2011, o pregão eletrônico foi adjudicado em R$ 2.674.000,00 para a 
Empresa Check List Soluções LTDA ME. 

Houve um pagamento adicional à empresa em função do desequilíbrio financeiro no 
contrato devido ao item “passagens aéreas” que apresentou diferença de R$ 535.000,00 
(quinhentos e trinta e cinco mil reais) entre o valor orçado e aquele que a empresa efetivamente 
desembolsou. No total, o MDS pagou 3.209.000,00 (três milhões, duzentos e nove mil reais) à 
empresa Check List. 

 
7.2 Parcerias e Apoio Institucional 

 
A 4ª Conferência contou com o apoio de vários parceiros como descrito ao longo deste 

Relatório, sendo os principais: 
- Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS, em especial, a 

Coordenação‐Geral de Apoio à Implantação e Gestão do SISAN da Secretaria Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional ‐ SESAN e da Câmara Interministerial de Segurança 
Alimentar e Nutricional‐ CAISAN;  

- Secretaria de Comunicação da Presidência da República – SECOM; 
- Órgãos integrantes do Grupo Executivo, composto por representantes da sociedade civil 

e Governo; 
- Governo do Estado da Bahia, em especial o Grupo Governamental de Segurança 

Alimentar e Nutricional, órgão da Casa Civil do Governo da Bahia e da Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza ‐ SEDES; 

- Apoiadores Locais: Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. – EMBASA, Companhia 
de Engenharia Ambiental e Recursos Hídricos da Bahia – CERB, Empresa Baiana de 
Turismo – BAHIATURSA, Secretaria do Turismo do Estado da Bahia – SETUR, Secretaria do 
Meio Ambiente – SEMA; 

- Projeto das Nações Unidas de Segurança Alimentar e Nutricional de Mulheres e Crianças 
Indígenas, em especial da Organização Pan‐Americana de Saúde e do Programa das 
Nações Unidas – PNUD; 

- Agência Brasileira de Cooperação – ABC e Ministério das Relações Exteriores, em 
especial a Coordenação‐Geral de Ações Internacionais de Combate à Fome; 
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- Patrocinadores: Itaipu, Fundação Banco do Brasil, Banco do Brasil, Codevasf, Eletrobrás, 
Caixa Econômica Federal, SESC e Petrobrás. 

 
7.3 Patrocínio 

 
O Regimento da 4ª Conferência prevê, em seu artigo 29, que “os recursos financeiros para 

o financiamento da 4ª CNSAN serão oriundos, no mínimo, de três fontes orçamentárias: (I) aporte 
governamental; (II) aporte de projetos de cooperação internacional; (III) aporte de patrocinadores 
[...]”.   

Na utilização de aporte de patrocinadores, foram captados recursos de patrocínio junto a 
instituições estatais, com o objetivo de custear ações, produtos e atividades relacionados à 
logística, infraestrutura, conteúdo, mobilização e comunicação que não foram cobertos em sua 
totalidade pelos recursos orçamentários oficiais alocados pelo Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome (MDS). 

A solicitação de apoio de patrocínio foi realizada por meio de ofícios e visitas do Presidente 
do Consea, Renato Maluf, da Coordenadora da Subcomissão de Infraestrutura, Mobilização e 
Comunicação, Gleyse Peiter e do Coordenador da Assessoria de Comunicação do Consea, Marcelo 
Torres, às empresas estatais previamente definidas pelo Grupo Executivo da Comissão 
Organizadora. 

Para a devida gestão dos recursos provindos de patrocínio, foram consultadas entidades da 
sociedade civil que gozam de boa reputação, com situação de regularidade fiscal e que possuem 
atuação direta com as temáticas da segurança alimentar e nutricional, sendo elas o IBASE ‐ 
Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, FASE ‐ Federação de Órgãos de Assistência 
Social e Educacional, ABRANDH ‐ Ação Brasileira pela Nutrição e Direitos Humanos, CESE – 
Coordenadoria Ecumênica de Serviços, MOC ‐ Movimento de Organização Comunitária, ASA Brasil 
‐ Articulação no Semi‐Árido Brasileiro, e SASOP ‐ Serviço de Assessoria a Organizações Populares 
Rurais. 

Fundamentado no artigo 30 do referido regimento, o qual estabelece que os casos não 
previstos serão resolvidos pelo Grupo Executivo da 4ª CNSAN, diante de duas respostas positivas 
sobre a possibilidade de assumir a administração dos recursos e da análise das entidades que 
possuíssem condições estruturais, o Grupo Executivo aprovou as duas instituições: ABRANDH ‐ 
Ação Brasileira pela Nutrição e Direitos Humanos e CESE ‐ Coordenadoria Ecumênica de Serviços, 
que foram as responsáveis pela gestão e execução dos recursos de patrocínio.  

Essas entidades firmaram contratos para concessão de patrocínio visando a viabilização da 
4ª CNSAN, após negociações com o patrocinador quanto às contrapartidas com a inserção da 
respectiva logomarca, estando expressa a comprovação após o término do evento. 

O processo de captação de patrocínio levantou o valor de R$ 990.000,00 (novecentos e 
noventa mil reais), distribuídos conforme abaixo: 

 

Patrocinador Valor 

PETROBRÁS R$ 300 mil 
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SESC R$ 300 mil 

ELETROBRÁS R$ 100 mil 

CEF R$ 100 mil 

BB R$ 80 mil 

FBB R$ 50 mil 

CODEVASF R$ 50 mil 

ITAIPU R$ 10 mil 

Total R$ 990 mil 
 

Todos os materiais produzidos tiveram a marca dos patrocinadores e apoiadores: 

 
Os recursos de patrocínio foram utilizados em itens que não estavam previstos no edital do 

MDS e para cobertura de serviços imediatos durante o evento, sendo empregados nas seguintes 
rubricas: 

 
Item % 

Comunicação visual 3,07%

Confecção de adesivos para testeira do stand do patrocinador 0,01%

Banner para workshop internacional 0,02%

Banner para evento indígena 0,02%

Testeiras do credenciamento 0,03%

Produção e instalação dos adesivos das testeiras dos standes 0,03%

Produção de faixa 0,04%

Produção de adesivos para vidro temperado para patrocinadores 0,04%

Produção de adesivos para vidro temperado com 10 fotos 0,05%

Portais hall sul com estrutura 0,09%

Produção e instalação de adesivos dos standes mds, caisan e consea 0,17%

Portais hall sul com estrutura em lona tencionada 2 verticais 0,23%

Banner com programação 0,29%

Produção de adesivos 0,79%

Produção e instalação de blimp 1,22%

Banner para curso do mds 0,02%

Serviços especializados 5,05%

Baianas ‐ recepção de boas vindas no dia 7/11 0,03%

Seguranças 0,04%
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Recepcionista para receptivo em aeroporto 0,10%

Diagramador para jornal diário, full time 0,16%

Produtor cultural + 10 ganhadeiras 0,84%

Contratação de profissional com notório reconhecimento como nutricionista 0,90%

Diagramadora das peças de comunicação visual 0,10%

Impressão e instalação  de 2 painéis e impressão de folhetos 1,24%

Serviço de coordenação de relatoria 1,63%

Infraestrutura 26,35%

Locação de cofre 0,04%

Bateria para cadeira de rodas elétrica  0,06%

Fitas do senhor do bonfim 0,10%

Porta banner 0,49%

Locação de ventiladores 0,61%

Locação de unifilas 1,53%

Locação de cerca para proteção ao evento 3,12%

Infra (check list) 20,39%

Material gráfico 4,32%

Impressão de certificado do encontro indígena 0,07%

Serviço de xerox 0,08%

Impressão de 8 mil exemplares de jornal informativo do evento 0,65%

Serviço de xerox ‐ cópia do regulamento 1,36%

Produção de revista e relatório final 2,16%

Espaço 5,09%

Locação de espaço para eventos preparatórios à 4ª CNSAN 0,09%

Montagem do espaço infantil com brinquedos e mobiliário 0,49%

Evento preparatório para a 4ª CNSAN da assessoria internacional do MDS 1,88%

Locação do bahia café para atividades integradoras e culturais 2,63%

Informática 2,61%

Pen drive ‐ dispositivo de armazenamento usb de 4 gb 0,11%

Locação de notebook para equipe administrativa 0,15%

Switches de 8 portas 10/100 mbps 0,21%

Locação de computador para relatoria 0,24%

Locação de estabilizador para impressora 1000va  0,29%

Locação de impressora multifuncional 0,33%

Dispositivo usb wireless 0,37%

Locação de estabilizador para computador 600va  0,90%

Acessibilidade 0,60%

Locação de equipamento/cabine para audiodescrição 0,13%

Locação de notebook para instalação do software dosvox 0,12%

Contratação de profissional para audiodescrição 0,35%

Tradução 0,90%

Serviço de revisão da tradução para francês e inglês 0,21%

Serviço de tradução para espanhol 0,69%

Fotografia 0,26%

Serviço de registro fotográfico do evento 0,26%

Sustentabilidade 0,58%

Lixeiras com 4 cestos para coleta seletiva 0,28%

Coleta seletiva para tratamento dos resíduos sólidos do evento 0,30%
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Material publicitário 4,29%

Produção de camiseta laranja para organização 0,34%

Produção de canetas para kit do evento 0,56%

Confecção de pastas, canetas e squeezes 0,69%

Produção de bolsa modelo sacola 2,69%

Iluminação 0,98%

Iluminação para o auditório 0,46%

Produção de camiseta verde para apoio 0,52%

Taxas 11,67%

Bahia café (sucom, transalvador) 0,55%

Taxa da sucom para instalação do blimp 0,87%

Prestação de serviços diversos cese 5,71%

Pagamento de taxa para evento bahia café 0,15%

Prestação de serviços diversos abrandh 4,39%

Primeiros socorros 8,46%

Cef ‐ taxa de aberura de conta 0,00%

Uti + equipe de apoio para o ccba, bahia café e fiesta hotel 2,03%

Totens de sinalização 3,18%

Produção de camiseta branca para participantes 3,24%

Transporte 9,60%

Locação de ônibus adicional 4,90%

Ressarcimento a deslocamento 0,00%

Passagens aéreas para conselheiros e suplentes 4,69%

Alimentação 16,19%

TOTAL 100%

 
Contrapartidas Executadas 
 

Por outro lado, a Comissão Organizadora da Conferência ofereceu como contrapartida aos 
patrocinadores a disponibilização de estandes e um conjunto de ações em materiais de divulgação 
com a logomarca, conforme quadro abaixo:  
 

Contrapartida Executada 

PETROBRÁS SESC ELETROBRÁS CEF BB FBB CODEVASF ITAIPU

R$ 300 
mil 

R$ 
300 
mil 

R$ 100 
mil 

R$ 
100 
mil 

R$ 
80 
mil 

R$ 
50 
mil 

R$ 50 
mil 

R$ 10 
mil 

Estandes 
24 m2  x       
18 m2   x      
12 m2     x x   

Externo 01 Blimp x x       

Publicações 
Documento Base 
2011 

x x x x x x x  
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Manual do 
Participante 

x x x x x x x  

Revista  
(Pós Evento) 

x x x x x x x x 

Relatório Final  
(Pós Evento) 

x x x x x x x  

Diário da CNSAN x x x x x x x  
Manual do 
Participante 
Traduzido 

x x x x x x x  

LOSAN Traduzida x x x x x x x  

Folder 
Folder 
programação 

x x x x x x x  

Testeira 
Testeira de 
Entrada  

x x x x x x x  

Site 

Consea  x x x x x x x x 
4ª CNSAN  x x x x x x x  
Twitter  x x x x x x x  
Rede Consea x x x x x x x  

Material 
Publicitário 

Bolsa modelo 
Sacola 

x x x x x x x  

Camisetas x x x x x x x  
Garrafa x x x x x x x  

Banner 

Fundo de Palco x x x x x x x  
Diversos, em todo 
evento 

x x x x x x x  

Banner das sub‐
plenárias  

x x x x x x x  

Participação 
3 (três) inscrições, 
na qualidade de 
observador 

x x x x x x x  

 
Há um relatório específico sobre a gestão dos recursos de patrocínio, com a memória 

fotográfica do evento, a comprovação física das contrapartidas firmadas, cumprindo, desta forma, 
com todos os requisitos estabelecidos para a finalização da prestação de contas do evento 
patrocinado. 
 
 
 

8. Avaliação dos Participantes e do Consea  
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Embora todos os 2.000 participantes tenham recebido ‐ já na pasta, no credenciamento ‐ 
um formulário para fazer a avaliação do evento, apenas 77 responderam e entregaram à 
organização. Apesar de todos os percalços e problemas, os resultados dessa amostra estão 
próximos dos conceitos "bom" e "ótimo".  
 

Foram elaborados 14 itens de avaliação. Para cada um desses itens, o respondente 
marcava ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. O item "temas abordados", por exemplo, obteve 
46% de respostas "ótimo" e 46% "bom", ou seja, na soma de bom + ótimo, chega‐se a 92% de 
aprovação. Outros itens, como hospedagem, painéis, grupos temáticos e oficinas, também se 
aproximam desses percentuais.  
 

Para obter o índice percentual de satisfação, aplicou‐se um peso, numa escala de zero a 
dez, a cada conceito, ficando assim: ótimo = peso 10; bom = peso 7,5; regular = peso 5; ruim = 
peso 2,5; e péssimo = peso zero. A partir dessa equação, obteve‐se os índices ponderados de 
satisfação. Assim, dos 14 itens avaliados, 12 obtiveram avaliação acima de 58%. Apenas dois itens 
ficaram negativos: pontualidade (45,72%) e alimentação (33,33%).  
 

Apesar de o regulamento e a declaração final terem sido aprovados sem atraso, as demais 
atividades (oficinas, atividades integradoras) em geral começavam com um certo atraso e 
terminavam além do horário previsto. Isso é "normal", pois quase sempre o item pontualidade é 
sacrificado em eventos como congressos e conferências, que demandam amplos debates, 
seguidos de proposições e votações.  
 

O aspecto mais negativo, segundo os 77 respondentes, foi a alimentação, pois a 
expectativa era de que, em um evento sobre segurança alimentar e nutricional, a alimentação 
estivesse plenamente de acordo com as exigências; em função dos problemas, por motivos 
alheios, e as circunstâncias adversas, a insatisfação era esperada na avaliação. Enfim, ponderando‐
se os pontos positivos e os negativos, o saldo do evento, na percepção desse universo de 77 
participantes, segue uma tendência próxima de “de bom”. 
 

9. Lições Aprendidas da Secretaria Executiva do Consea 
 

Os pontos positivos no processo de realização da Conferência foram o planejamento e a 
atuação da Comissão Organizadora, iniciados em outubro de 2010, o apoio e confiança dos 
conselheiros e da Presidência do Consea na atuação da Secretaria Executiva, as parcerias 
estabelecidas, e a existência de uma equipe adequada para as atividades na Secretaria Executiva 
do Consea. 

Como lições aprendidas, pode‐se citar: 
 
A ‐ Apoio aos Estados e Municípios: 
 
1) Reuniões com os Conseas Estaduais – a existência da Comissão de Presidentes dos 

Conseas Estaduais e a realização de reuniões com essa Comissão para a preparação das 
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etapas municipais, regionais, estaduais e nacional da Conferência garantiu a 
comunicação entre o Consea Nacional e os Estados e facilitou o planejamento, a 
execução e avaliação das atividades. 

2) Realização de videoconferências – o mecanismo de videoconferência viabiliza reuniões 
com mais de cem pessoas de diversos estados ao mesmo tempo, com baixo custo. É 
uma estratégia eficiente e permitiu maior interação entre o Consea Nacional e os 
Conseas Estaduais. 

3) Publicação de comunicados – os comunicados elaborados pela Comissão Organizadora 
e sua ampla divulgação foram fundamentais para estabelecer a comunicação com os 
participantes. Um ponto a aprimorar é a necessidade de comunicados específicos sobre 
como será o reembolso terrestre e a prestação de contas dos participantes. 

4) Identificação de articuladores das delegações estaduais – a Comissão Organizadora da 
4ª Conferência criou uma nova figura que é o articulador estadual, com função de se 
manter atualizado com as orientações da Comissão Organizadora para apoiar os 
delegados estaduais no que se refere às questões logísticas para transporte, 
hospedagem, alimentação etc. Os articuladores trabalharam todo o tempo com o apoio 
da Secretaria Executiva do CONSEA Nacional, esta figura mostrou‐se de grande 
utilidade, pois fazia chegar a cada delegado sua reserva, acompanhava seu embarque e 
desembarque e ainda assistia‐os na prestação de contas de contas de cada um. 

5) Elaboração e publicação de materiais orientadores – as publicações tiveram caráter 
orientador e de formação. Houve maior homogeneidade nos processos de realização 
das Conferências Estaduais e Municipais e a qualidade dos documentos técnicos foi 
elogiada pelos participantes. 

6) Contratação de consultores para a realização da Conferência – tanto na 3ª quanto na 
4ª Conferência houve a contratação de consultores para apoio às Conferências 
Estaduais e preparação da nacional. Um ponto interessante foi a permanência de uma 
consultora em Salvador meses antes da Conferência. É fundamental para o 
estabelecimento de parcerias com as instituições locais. 

 
B – Contratação da empresa: 
 
1) Realização de reuniões prévias com outros organizadores – a experiência dos 

conselheiros com as conferências anteriores e a realização de reuniões com 
coordenadores de outras conferências foi fundamental para identificar os principais 
aspectos a serem planejados. 

2) Elaboração de um termo de referência adequado – o planejamento com antecedência 
e a elaboração do termo de referência com o detalhamento necessário é um dos 
pontos mais importantes para que se possa cobrar qualidade da empresa contratada. 
Neste sentido, apesar do termo de referência ter sido elaborado com nove meses de 
antecedência, considera‐se que este estava adequado para a realização da Conferência. 
Para a sua elaboração, foram consultados vários outros termos de referência de 
Conferências de outras áreas (Assistência Social, Saúde e outros) e houve reuniões 
entre as Secretarias Executivas do Consea e da Caisan. 
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3) Antecedência no processo licitatório ‐ o termo de referência foi elaborado em 
fevereiro de 2011 e o processo do pregão iniciado em março. No entanto, a publicação 
do edital ocorreu em setembro de 2011, devido aos trâmites burocráticos do processo 
licitatório, o que, acrescido ao fato da empresa H&L ter desistido após 15 dias da 
homologação como vencedora, acarretou na drástica redução de tempo para as etapas 
de execução do contrato e para organização da Conferência, como dificuldades para 
conseguir vôos, falta de vagas nos hotéis, atraso na identificação dos fornecedores de 
alimentação, entre outros. Esse foi um dos principais motivos da redução da qualidade 
dos serviços prestados durante a Conferência e, conseqüentemente, da insatisfação 
dos participantes em alguns itens (principalmente a alimentação). 

4) Assegurar no termo de referência critérios de qualidade da empresa – considera‐se 
que os critérios estabelecidos no pregão eletrônico de requisitos da empresa poderiam 
ser mais exigentes, como por exemplo, experiência comprovada com mais de uma 
Conferência para 2000 pessoas, existência de capital para realização de eventos, 
formação adequada dos representantes da empresa, entre outros. 

5) Planejamento em conjunto com a empresa contratada – no processo da 4ª 
Conferência o tempo de planejamento foi adequado, porém não houve tempo 
suficiente para reuniões com a empresa a fim de repassar para seus profissionais os 
detalhes da Conferência. Esse fator prejudicou a qualidade das atividades, pois a 
orientação era feita praticamente horas antes da sua execução. 

 
C – Patrocínio 
 
1) Captação de recursos de patrocínio – os recursos de patrocínio são fundamentais para 

cobrir despesas extras não previstas no edital do processo licitatório, como o apoio 
financeiro para deslocamento dos delegados, a confraternização do dia 09 de 
novembro, contratação de ambulâncias, aquisição de alimentos de cooperativas da 
agricultura familiar, confecção de camisetas e materiais promocionais, entre outros. A 
realização de reuniões com os prováveis patrocinadores com antecedência adequada 
(no caso ocorreu em março e abril) e a contratação de uma consultora com expertise 
na captação, execução e prestação de contas dos recursos de patrocínio foi 
fundamental para o sucesso das parcerias e da execução dos recursos.  É necessário 
definir, com antecedência, a(s) instituição(ões) que possuam condições de gerir e 
executar esses recursos. É necessário, também, que seja feito com antecedência um 
“projeto” ou “plano de patrocínio”, no qual constem as cotas, as contrapartidas e o 
máximo de argumentos persuasivos (com fotos, inclusive), para sensibilizar potenciais 
apoiadores. Em geral, os patrocinadores precisam definir em pelo menos 90 dias; 
portanto, devem ser procurados com antecedência de ao menos quatro meses.   

 
 

2) Identificação de instituição(ões) para administração dos recursos de patrocínio – a 
Comissão Organizadora teve como critérios para a definição da(s) organização(ões) 
administradora(s): atuação relacionada à segurança alimentar e nutricional, 
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regularidade fiscal, boa reputação e estrutura para administrar/executar os recursos. O 
Grupo Executivo decidiu que seriam consultadas, oficialmente, as seguintes 
instituições: Fase, Ibase, ASA, Moc, Sasop, Abrandh e Cese. Apenas duas responderam 
positivamente e ambas foram escolhidas como gestoras: CESE e ABRANDH. A escolha 
das duas instituições foi feita de forma colegiada e consensual pelo Grupo Executivo, 
considerando a atuação e a reputação das duas entidades. Entre as quatro 
conferências, foi a primeira vez que duas instituições geriram tais recursos. A avaliação 
é de que a parceria entre o Consea e as duas instituições ocorreu de forma satisfatória. 

 
D – Apoio aos participantes internacionais 
 
1) Cuidado com as orientações aos participantes internacionais ‐ uma lição importante 

foi que comunicados para os participantes internacionais com orientações não 
confirmadas não podem ser publicados. Como exemplo disso, pode‐se citar que foi 
divulgada uma lista de hotéis onde seriam oferecidos transporte diário e traslado antes 
da relação de hotéis estar realmente definida pela empresa contratada para a 
realização da Conferência. Com a desistência da empresa ganhadora da licitação, a 
primeira relação de hotéis indicados perdeu a validade, visto que a nova empresa 
relacionou outra lista de hotéis para o traslado. Todas as facilidades oferecidas aos 
convidados geram expectativas que se transformam em cobranças, a ponto de alguns 
convidados internacionais solicitarem reembolso por terem gasto com táxi já que 
perderam o transporte diário.  

2) Dificuldade de gestão de vários contratos ao mesmo tempo de fontes financiadores 
distintas ‐ o edital da ABC não atendeu às necessidades internacionais e gerou a 
necessidade de busca de outros apoios durante à Conferência. Por essa razão, outra 
lição aprendida é elaborar muito bem o edital de modo que reflita as reais 
necessidades e os prazos existentes. Como exemplo, pode‐se mencionar que a ABC 
contratou 2 vans para transportar 32 pessoas, o que gerou enormes dificuldades já que 
os número de participantes internacionais foi maior que esse número permitido. 

3) Pagamento de diárias aos convidados internacionais da sociedade civil – houve o 
financiamento de passagens e hospedagem de alguns convidados que vieram ao Brasil 
sem nenhum recurso financeiro, tornando‐os totalmente dependentes da alimentação 
e do transporte oferecido na Conferência. Precisamente nessa questão de 
financiamento da vinda de convidados internacionais, é necessário deixar claro ao 
convidado o que será oferecido no financiamento, pois muitos convidados chegaram 
ao Brasil achando que receberiam diárias e que teriam outras facilidades que não foi 
possível oferecer. 

4) Estabelecimento de parcerias – deve‐se ficar registrado que os apoios de outros 
Ministérios na relatoria, acompanhamento da escala de tradutores, a organização das 
recepcionistas, a relação com as autoridades internacionais e para a parte logística foi 
de fundamental importância para solucionar imprevistos e desconcentrar a 
responsabilidade da coordenação do evento. 
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E – Execução da Conferência 
 
1) Utilização do sistema de informações para Conferências do Datasus – o sistema 

funcionou adequadamente tanto para inscrição dos participantes quanto para a 
relatoria (foi utilizado na 3ª e na 4ª Conferência). Houve dificuldades na distribuição 
aleatória dos participantes nos grupos de trabalho. No entanto, é preciso que a equipe 
se aproprie do sistema com bastante antecedência. Um ponto importante foi a 
existência de um consultor analista de sistemas para acompanhar as demandas ao 
Datasus. Para complementar esse sistema, com funcionalidades específicas da 
Conferência de SAN, foi desenvolvido um sistema de controle de inscrição off line (em 
Access) pela Secretaria Executiva. 

2) Criação de um grupo de trabalho sobre a alimentação – na 3ª Conferência houve um 
grupo voltado para o planejamento e acompanhamento da alimentação que seria 
servida durante o evento. Na 4ª Conferência não houve esse GT e essa falta foi sentida. 
Sugere‐se que para a próxima, além do GT, haja um contrato específico para a 
alimentação, a fim de serem evitados os problemas que ocorrem na 4ª Conferência. 

3) Considerar a abertura como um evento à parte – em função de várias pessoas irem 
para a Conferência apenas para a abertura, é importante que esta seja planejada como 
um evento a parte, principalmente no que se refere à inscrição dos participantes. Um 
fator que ajudou foi realizar o credenciamento dos delegados e convidados (pessoas 
que realmente ficaram durante todo o evento) horas antes da abertura oficial. 

4) Contratação de recepcionistas com estereótipos diferentes – foi importante ter 
diversidade nos profissionais contratados, isto é, havia profissionais mulheres e 
homens, negros, com deficiência, baixos, etc., de forma a respeitar a diversidade 
brasileira. 

5) Pagamento de apoio financeiro para deslocamento – foi uma inovação interessante 
pagar cem reais para cada delegado da sociedade civil que não morava na capital para 
apoio nos gastos com alimentação e deslocamento. No entanto, sugere‐se que na 
próxima conferência esse valor seja pago por depósito em conta corrente antes do 
evento, para evitar filas durante a Conferência e atrapalhar a participação dos 
delegados nas atividades.  

6) Existência de um grupo de conselheiros para mediação de conflitos – o Consea 
formou um grupo de conselheiros para mediar conflitos. Sua atuação foi importante 
para evitar que todos os problemas fossem levados à plenária geral. A atuação da 
coordenadora da subcomissão de infraestrutura, comunicação e mobilização, Gleyse 
Peiter, foi imprescindível na mediação de conflitos relacionados à infraestrutura da 
Conferência. A existência desse grupo evita a superexposição do presidente do Consea. 

7) Atenção às pessoas com deficiência – um ponto positivo da Conferência foi a atenção 
dada aos participantes com deficiência. A inovação que funcionou foi a de financiar a 
vinda de um familiar para o acompanhamento desse público. É importante também ter 
informações no formulário de inscrição, fazer ligações prévias para levantar as 
necessidades específicas, visitar o local do evento com pessoas com deficiência para 
sugerir adequações e usar recursos de patrocínio para as adaptações necessárias. 
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8) Experiência da equipe de sistematização e relatoria – como a subcomissão de 
conteúdo e metodologia era composta de conselheiros com experiência em 
sistematização e relatoria, bem como o fato de terem sido recrutadas pessoas com 
experiência nisto, o processo ocorreu sem maiores problemas e houve confiança dos 
participantes na equipe de relatoria. 

9) Controle diário dos itens e serviços prestados pelas empresas contratadas – é 
importante que os fiscais dos contratos estejam dedicados exclusivamente no controle 
dos serviços prestados. 
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10. Anexos  
 

10.1 Comissão Organizadora 

 

Grupo Executivo 
 
Coordenador: Renato S. Maluf 
 
Presidente do Conselho Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional 
Renato S. Maluf Titular 

Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome – Secretaria‐Geral do Consea 
Nacional 

Onaur Ruano
Maya Takagi 
Telma Castello Branco 
Roziney Weber 

Titular 
Titular 
Suplente 
Suplente 

Coordenadores das Subcomissões da 4ª 
Conferência Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional 

Gleyse Peiter
Maria Emília Pacheco 
Pedro Kitoko 
Edno Brito 

Titular 
Titular 
Suplente 
Suplente 

Representante da Mesa Diretiva do Consea Marília Leão Vice‐
Coordenadora 

Representantes da Comissão dos Presidentes 
dos Conselhos Estaduais de Segurança Alimentar 
e Nutricional 

Regina Miranda
Geraldo Domont 

Titular 
Suplente 

Representantes do Conselho Estadual de 
Segurança Alimentar e Nutricional da Bahia 

Naidison Baptista
Carlos Eduardo Leite 
Luiza Trabuco 

Titular 
Suplente 
Suplente 

Ministério do Desenvolvimento Agrário e 
Ministério da Saúde – Representantes da Câmara 
Interministerial de Segurança Alimentar e 
Nutricional 

Arnoldo Campos
Cibele Oliveira 
Patrícia Jaime 
Kathleen Oliveira 
Maria da Penha Campos 

Titular 
Suplente 
Titular 
Suplente 
Suplente 

 

Subcomissão de Conteúdo e Metodologia 
 
Coordenadora: Maria Emília Pacheco 
 
Origem Nome(s) 

Comissão Permanente da Política e do Sistema Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional 

Sônia Lucena 

Comissão Permanente de Segurança Alimentar e Nutricional nas 
Estratégias de Desenvolvimento 

Maria Emília Pacheco 
(Coordenadora) 

 

Comissão Permanente do Direito Humano à Alimentação Adequada Irio Luiz Conti (Titular)
Delzi Castro (Suplente) 

Comissão Permanente de Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos 
e Comunidades Tradicionais 

Pedro Kitoko (Vice‐Coordenador)
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Comissão Permanente dos Povos Indígenas Luana Arantes (Titular)
Lylia Galetti  (Suplente) 

Comissão dos Presidentes dos Conselhos Estaduais de Segurança 
Alimentar e Nutricional – Conseas Estaduais 

Dulce Cunha (Titular) 
Eurípia Faria (1ª Suplente) 
Cátia Cilene (2ª Suplente) 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome Telma Castello Branco

Ministério do Desenvolvimento Agrário Cibele Oliveira 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Lorena Chaves 
Solange Castro 

Ministério da Ciência e Tecnologia Elaine Pasquim 
Luciane Costa 

 

Subcomissão de Infraestrutura, Mobilização e Comunicação 

 
Coordenadora: Gleyse Peiter 
 
Comissão Permanente da Política e do 

Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional 

Regina Oliveira Titular 

Comissão Permanente de Segurança 
Alimentar e Nutricional nas Estratégias de 
Desenvolvimento 

Gleyse Peiter
Marcelo Montenegro 

Titular 

Comissão Permanente do Direito Humano à 
Alimentação Adequada e Saudável 

Aldenora Pereira
Celiana Barbosa 

Titular 
Suplente 

Comissão Permanente de Segurança 
Alimentar e Nutricional dos Povos e Comunidades 
tradicionais 

Edno Brito Titular 

Comissão Permanente dos Povos Indígenas Antônio Ricardo da Costa Titular 
Comissão dos Presidentes dos Conselhos 

Estaduais de Segurança Alimentar e Nutricional 
Miércio Robert
Marc Storck 

Titular 
Suplente 

Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome 

Telma Castello Branco Titular 

 
 

Secretaria‐Executiva do Consea Nacional 

Coordenadora: Michele Lessa 
 
Assessoria Técnica 
 
Fernanda Bittencourt Vieira 
Marcelo Silva Oliveira‐Gonçalves 
Mirlane Klimach Guimarães 
 
Assessoria Administrativa 
 
Danielle Souza da Silva 
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Edna Gasparina dos Santos 
Hedilane da Silva de Oliveira 
Ronaldo José 
 

Assessoria de Comunicação do Consea Nacional 
 
Coordenador: Marcelo Torres 
 
Carlos Eduardo Fonseca 
Edgar Hermógenes 
Leonardo Brito 
Michelle Andrade 
 

Secretaria‐Executiva da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional – Caisan 
Onaur Ruano (Secretário Executivo) 
Valéria Burity 
Viviane Lourenço 
Telma Castello Branco 
Leslye Ursini 
Roziney Weber 
Carmem Silva 
Luciana Almeida 
 

Consultores para a 4ª Conferência Nacional 

Alexandre Souza 
Ana Paula Sabino 
Antônio Manoel Timbó 
Mariana Santarelli 
Meiry Andréa David 
Moisés Machado 
Patrícia Nobre 
Roberta Marins de Sá 
Sílvia Sousa 
Vanessa Rodrigues 
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10.2 Decreto de Convocação da 4ª CNSAN 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos

DECRETO DE 1º DE DEZEMBRO DE 2010 

 Convoca a 4ª Conferência Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional.  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea “a”, da 
Constituição,  

DECRETA:  

Art. 1o  Fica convocada a 4ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, a ser realizada na 
cidade de Salvador ‐ Bahia, no período de 7 a 10 de novembro de 2011, conforme deliberação do Conselho Nacional 
de Segurança Alimentar e Nutricional ‐ CONSEA.  

Parágrafo único.  O CONSEA coordenará a 4ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, 
observado, no que se refere ao seu funcionamento, o disposto no art. 11 da Lei no 11.346, de 15 de setembro de 2006, 
e no art. 7o do Decreto no 7.272, de 25 de agosto de 2010.  

Art. 2o  A 4ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional desenvolverá seus trabalhos tendo 
como objetivos construir compromissos para efetivar o direito humano à alimentação adequada e saudável, previsto 
no art. 6o da Constituição, e promover a soberania alimentar por meio da implementação da Política e do Sistema 
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional ‐ SISAN nas esferas de governo e com a participação da sociedade.  

Art. 3o  O CONSEA estimulará a realização de conferências municipais, estaduais e do Distrito Federal e 
encontros temáticos nacionais, precedendo a 4ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.  

Art. 4o  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

Brasília, 1º de dezembro de 2010; 189o da Independência e 122o da República.  
LUIZ INÁCIO LULA DA SLVA 
Márcia Helena Carvalho Lopes 
Luiz Soares Dulci. 
 
Este texto não substitui o publicado no DOU de 2.12.2010 e retificado no DOU de 3.12.2010 
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10.3 Regimento da 4ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 
 
 
RESOLUÇÃO DO CONSEA Nº 002/2010 

 
 
Aprova o Regimento da 4ª Conferência Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional 

 

O Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, no uso de suas atribuições legais definidas no 
Artigo 11 da Lei 11.346, de 15 de setembro de 2006, e no Artigo 2o do Decreto 6.272, de 23 de novembro de 2010,  

 
RESOLVE aprovar o Regimento da 4ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, conforme 

texto em anexo.  
 
 

Brasília, 21 de dezembro de 2010. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
REGIMENTO DA 4ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL ‐ CNSAN, APROVADO EM 
22 DE NOVEMBRO DE 2010 PELO CONSELHO NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL ‐ CONSEA 

 
CAPÍTULO I 

SEÇÃO I 
DO TÍTULO 

Art. 1º A 4ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional  ‐ 4ª CNSAN, convocada por meio do 
Decreto Presidencial de 1° de dezembro de 2010, será intitulada “Alimentação Adequada e Saudável: Direito de 
Todos”.  

 

 

Renato S. Maluf 
Presidente do CONSEA 

 



 

Relatório de Organização da 4ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional  61 
 

 

 
SEÇÃO II 

DOS OBJETIVOS E DOS EIXOS 

Art. 2º Observado o disposto no artigo 11, inciso I, da Lei 11.346, de 15 de setembro de 2006, e no artigo 7°, 
inciso I, do Decreto 7.272, de 25 de agosto de 2010, a 4ª CNSAN terá por objetivo geral construir compromissos para 
efetivar o direito humano à alimentação adequada e saudável, previsto no artigo 6° da Constituição Federal, e 
promover a soberania alimentar por meio da implementação da Política e do Sistema Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional (SISAN) nas esferas de governo e com a participação da sociedade, assim como os seguintes 
objetivos específicos:  

I – Analisar os avanços, as ameaças e as perspectivas para a efetivação do direito humano à alimentação 
adequada e saudável e para a promoção da soberania alimentar em âmbito nacional e internacional; 

II ‐ Apresentar recomendações relacionadas ao Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional; 

III ‐ Avaliar e fazer recomendações para avançar e qualificar o processo de implementação do SISAN nas três 
esferas de governo, visando o fortalecimento da intersetorialidade, da exigibilidade do direito humano à alimentação 
adequada e saudável e da participação e do controle social; 

IV ‐ Sensibilizar, mobilizar e comprometer os atores para a adesão ao SISAN e a construção do pacto de 
gestão pelo direito humano à alimentação adequada e saudável. 

Art. 3° A 4ª CNSAN será orientada pelos seguintes eixos temáticos: 

I ‐ Eixo 1 – Avanços, ameaças e perspectivas para a efetivação do direito humano à alimentação adequada e 
saudável e da soberania alimentar; 

II – Eixo 2 – Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional; 

III – Eixo 3 – Sistema e Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. 
CAPÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO 
Art. 4° A Presidência da 4ª CNSAN será de competência do Presidente do CONSEA Nacional e, na sua ausência ou 
impedimento eventual, do(a) Secretário(a) Geral do CONSEA Nacional. 
Art. 5° Para a organização e desenvolvimento de suas atividades, a 4ª CNSAN contará com uma Comissão 
Organizadora. 
 

SEÇÃO I 
ESTRUTURA DA COMISSÃO ORGANIZADORA 

 
Art. 6° A Comissão Organizadora da 4ª CNSAN é composta por representantes do CONSEA Nacional e da Câmara 
Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN), distribuídos em: 
I – Grupo Executivo; 
II – Subcomissão de Conteúdo e Metodologia; 
III – Subcomissão de Infraestrutura, Mobilização e Comunicação. 
 Parágrafo Único. Será criada, no âmbito da Secretaria Executiva do CONSEA Nacional, uma Equipe 
Operacional para viabilizar a logística e infraestrutura da 4ª CNSAN. 
   

SEÇÃO II 
ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO ORGANIZADORA 
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Art. 7° O Grupo Executivo da 4ª CNSAN tem as seguintes atribuições: 
 I ‐ Coordenar, supervisionar, dirigir e promover a realização da 4ª CNSAN, atendendo aos aspectos técnicos, 
políticos, administrativos e financeiros; 
 II ‐ Apreciar e deliberar sobre as propostas das Subcomissões de Conteúdo e Metodologia e de Infraestrutura, 
Mobilização e Comunicação; 
 III – Informar a Plenária do CONSEA Nacional e submeter à sua apreciação as questões da 4ª CNSAN 
consideradas pertinentes; 

IV ‐ Reconhecer e validar as etapas da 4ª CNSAN e as inscrições das delegações estaduais e do Distrito 
Federal, bem como elaborar a lista de convidados(as) e observadores(as). 
Art. 8° A Subcomissão de Conteúdo e Metodologia tem as seguintes atribuições: 

I ‐ Elaborar o Regimento, o Manual Orientador, o Documento de Referência, o Documento‐ Base e o 
Regulamento da 4ª CNSAN; 

II – Propor orientações para a realização dos Encontros Temáticos Nacionais em relação à estrutura, ao 
formato, à metodologia e aos produtos esperados; 

III – Propor e supervisionar a metodologia de sistematização dos produtos da 4ª CNSAN; 
IV – Propor critérios para a composição da equipe de relatoria, bem como definir suas estratégias de 

trabalho; 
V – Consolidar o Relatório Final da 4ª CNSAN para divulgação. 

Art. 9° A Subcomissão de Infraestrutura, Mobilização e Comunicação tem as seguintes atribuições: 
I – Propor condições de infraestrutura e de orçamento necessárias à realização da 4ª CNSAN; 
II – Buscar parcerias e mobilizar recursos junto a potenciais co‐financiadores e patrocinadores; 
III – Elaborar plano de comunicação e de mobilização para a 4ª CNSAN; 
IV – Manter a interlocução permanente com a comissão local que deverá ser criada pelo Estado que sediará a 

4ª CNSAN; 
V – Estimular a organização e realização de Conferências de Segurança Alimentar e Nutricional no âmbito 

municipal e ou regional ou territorial, estadual e do Distrito Federal, como etapas importantes da 4ª CNSAN; 
VI – Estimular o encaminhamento, em tempo hábil, dos produtos das Conferências de Segurança Alimentar e 

Nutricional Estaduais e do Distrito Federal e Encontros Temáticos Nacionais à Comissão Organizadora da 4ª CNSAN; 
VII ‐ Avaliar, juntamente com o Grupo Executivo, a prestação de contas de todos os recursos destinados à 

realização da 4ª CNSAN. 
 

CAPÍTULO III 
DA REALIZAÇÃO E DOS PRAZOS 

 
Art. 10 A 4ª CNSAN será realizada na cidade de Salvador ‐ BA, nos dias 07, 08, 09 e 10 de novembro de 2011, e terá 
abrangência nacional, assim como suas análises, formulações e proposições. 
Art. 11 A 4ª CNSAN será precedida de Conferências Estaduais e do Distrito Federal e de Encontros Temáticos 
Nacionais.  
Parágrafo Único. As Conferências Estaduais deverão ser precedidas de Conferências Municipais e/ou Territoriais ou 
Regionais. 
 Art. 12 As etapas da 4ª CNSAN serão realizadas nos seguintes períodos: 

I – Conferências Municipais e/ou Regionais ou Territoriais – até 31 de julho de 2011; 
II – Conferências Estaduais e do Distrito Federal – até 15 de setembro de 2011; 
III – Encontros Temáticos Nacionais – até 31 de agosto de 2011; 
IV – Conferência Nacional – 07 a 10 de novembro de 2011. 
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 § 1º. O não cumprimento dos prazos das etapas previstas nos incisos I, II e III não constituirá impedimento à 
realização da 4ª CNSAN no prazo previsto. 
 § 2º. A Comissão Organizadora disponibilizará Manual Orientador até janeiro de 2011 para as Conferências Estaduais 
e do Distrito Federal, Municipais e/ou Regionais ou Territoriais. 
 

CAPÍTULO IV 
DAS ETAPAS 

SEÇÃO I 
DAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS E/OU REGIONAIS OU TERRITORIAIS 

 
Art. 13 Observado o disposto no artigo 11, deverão ser realizadas Conferências Municipais e/ou Regionais ou 
Territoriais, conforme definido no âmbito de cada Estado. 
Art. 14 As contribuições das Conferências Municipais e/ou Regionais ou Territoriais serão encaminhadas às 
Conferências Estaduais respectivas, conforme procedimentos e orientações definidos no âmbito dos Estados. 
 

SEÇÃO II 
DAS CONFERÊNCIAS ESTADUAIS E DO DISTRITO FEDERAL 

 
Art 15 A Comissão Organizadora elaborará um Documento de Referência, o qual servirá como orientação dos debates 
das Conferências Estaduais e do Distrito Federal. 

Parágrafo Único. O Documento de Referência será disponibilizado até março de 2011. 
Art 16 O Poder Executivo Estadual e do Distrito Federal terá a prerrogativa de convocar a Conferência de Segurança 
Alimentar e Nutricional Estadual e do Distrito Federal, mediante ato específico até o dia 29 de abril de 2011. 

Parágrafo Único. Nos casos em que o Executivo Estadual e do Distrito Federal não convocar as respectivas 
Conferências, estas poderão ser convocadas por organizações e instituições com atuação em segurança alimentar e 
nutricional no âmbito do respectivo ente federativo, mediante validação e reconhecimento da Comissão Organizadora 
da 4ª CNSAN.  
Art. 17 O principal produto da Conferencia Estadual e do Distrito Federal será um Documento Final, aprovado em 
plenária, cujo formato deverá seguir as orientações da Comissão Organizadora da 4ª CNSAN. 
Art. 18 Para efeito de reconhecimento e validação das Conferências de Segurança Alimentar e Nutricional Estaduais e 
do Distrito Federal pela Comissão Organizadora da 4ª CNSAN, deverão ser encaminhados no ato de inscrição da 
delegação respectiva: 

I – Cópia de Ato de Convocação; 
II – Cópia do Regulamento e/ou Regimento Interno; 
III – Documento Final da Conferência Estadual e do Distrito Federal; 
IV – Ata de Eleição da Delegação. 
Parágrafo Único. Os documentos citados acima e a inscrição dos(as) delegados(as) deverão ser encaminhados 

ao CONSEA Nacional até 10 dias após a realização das Conferências, na forma a ser definida pela Comissão 
Organizadora da 4ª CNSAN. 
 

SEÇÃO III 
DOS ENCONTROS TEMÁTICOS NACIONAIS 

Art. 19 Os Encontros Temáticos Nacionais serão atividades de caráter nacional, com o objetivo de ampliar a 
participação e aprofundar o processo de discussão de temas estratégicos para a soberania e segurança alimentar e 
nutricional.  

Parágrafo Único. Os Encontros Temáticos Nacionais serão definidos pelo CONSEA Nacional e poderão ocorrer 
de forma descentralizada. 
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Art. 20 Os Encontros Temáticos Nacionais deverão prever a participação de representantes dos Conselhos de 
Segurança Alimentar e Nutricional dos Estados e do Distrito Federal, respeitando gênero, raça, etnia, território e 
povos e comunidades tradicionais.  

Parágrafo Único. Os Encontros Temáticos Nacionais não elegerão delegados(as) para a 4ª CNSAN. 
Art. 21 Para efeito de reconhecimento e validação, os Encontros Temáticos Nacionais deverão seguir os critérios 
estabelecidos pela Comissão Organizadora da 4ª CNSAN e encaminhar relatório final ao CONSEA Nacional até o dia 15 
de setembro de 2011, na forma a ser definida pela Comissão Organizadora da 4ª CNSAN. 
Art. 22 Nos termos do art. 9° do Decreto n° 7.272, de 25 de agosto de 2010, o CONSEA Nacional e a Câmara 
Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional ‐ CAISAN e suas congêneres estaduais e do Distrito Federal 
organizarão atividades prévias e durante a 4ª CNSAN com gestores governamentais visando a avançar nos 
compromissos relativos à construção do SISAN e implementação da Política Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional. 

SEÇÃO IV 
DA 4ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

Art. 23 A Comissão Organizadora elaborará um Documento‐Base, que servirá como subsídio para os(as) delegados(as) 
da 4ª CNSAN. 
Art. 24 O Documento‐Base será elaborado a partir dos seguintes documentos: 

I – Documento de Referência, previsto no art. 15; 
II – Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional; 
III – Documentos Finais das Conferências Estaduais e do Distrito Federal, previstas no art. 17; 
IV – Relatórios finais dos Encontros Temáticos Nacionais, previstos no art. 21.  
Parágrafo único. Contribuições de outras atividades nacionais autogestionadas, que não compõem as etapas 

da 4ª CNSAN, serão consideradas na elaboração do Documento‐Base da 4ª CNSAN, mediante reconhecimento da 
Comissão Organizadora. 
Art. 25 Caberá à Comissão Organizadora definir os métodos, critérios e procedimentos para os trabalhos da 4ª CNSAN. 
Art. 26 Os principais produtos da 4ª CNSAN serão os seguintes: 

I – Relatório Final; 
 II – Declaração Política; 
 III – Moções. 

CAPÍTULO V 
DOS DELEGADOS 

Art. 27 Os(as) delegados(as) da 4ª CNSAN, com direito à voz e voto, serão compostos da seguinte forma: 
 I – 114 (cento e quatorze) delegados(as) natos(as), assim distribuídos(as): 

76 (setenta e seis) conselheiros(as) da sociedade civil – titulares e suplentes do CONSEA Nacional; 
38 (trinta e oito) representantes governamentais ‐ titulares e suplentes do CONSEA Nacional; 

II – 112 (cento e doze) representantes governamentais indicados(as) pelo Governo Federal. 
III – 1400 (um mil e quatrocentos/as) delegados(as) escolhidos(as) nas Conferências Estaduais e do Distrito 

Federal da 4ª CNSAN, sendo 2/3 (duas terças partes) de representantes da sociedade civil e 1/3 (uma terça parte) de 
representantes do governo, conforme distribuição apresentada nos quadros do Anexo I, obtida a partir dos seguintes 
parâmetros: 
Cada Estado e o Distrito Federal terão um mínimo de 15 (quinze) delegados(as);  
29% (vinte e nove por cento) do total de delegados(as) estaduais e do Distrito Federal serão distribuídos de forma 
proporcional à população total de cada Estado e Distrito Federal, segundo os dados do Censo 2010 do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística ‐ IBGE; 
29% (vinte por cento) do total de delegados(as) estaduais e do Distrito Federal serão distribuídos segundo a incidência 
da população em situação de insegurança alimentar leve, moderada ou grave, segundo os dados da Pesquisa Nacional 
de Amostra por Domicílio – PNAD de 2009 do IBGE; 
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22% (vinte e dois por cento) do total de delegados(as) serão indicados pelo critério de cotas, sendo que esse total de 
cotas será distribuído da seguinte forma:  
18,2 % (dezoito, dois por cento) de representantes dos povos indígenas, com base em dados disponibilizados pela 
Fundação Nacional de Saúde Indígena – FUNASA em novembro de 2010; 
18,2% (dezoito, dois por cento) de representantes de comunidades quilombolas, com base na lista das comunidades 
certificadas pela Fundação Cultural Palmares de 2010; 
18,2 % (dezoito, dois por cento) de povos de terreiro, de acordo com estimativas dos movimentos sociais; 
36,4 % (trinta e seis, quatro por cento) de representantes da população negra em geral, com base nos dados do Censo 
de 2010 do IBGE; 
9% (nove por cento) de representantes dos demais povos e comunidades tradicionais.  

§1º São considerados povos e comunidades tradicionais os “grupos culturalmente diferenciados e que se 
reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos 
naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando 
conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição”, conforme definição contida no inciso I do 
artigo 3° do Decreto n° 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento 
Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. 

§2° O critério de cotas será aplicado às representações da sociedade civil nas delegações estaduais e do 
Distrito Federal. Vagas de cotas eventualmente não preenchidas não poderão ser destinadas a outros segmentos; 
§3º Na escolha dos(as) delegados(as) estaduais e do Distrito Federal deverão ser contemplados(as) representantes de 
portadores(as) de necessidades especiais, com prioridade para os(as) portadores(as) de necessidades alimentares 
especiais. 

§4º Deverá ser garantida a participação de mulheres nas delegações, bem como nas mesas de debate e 
demais atividades nos vários níveis do processo preparatório e na 4ª CNSAN. 

§5º A distribuição do número de delegados(as) por Unidade da Federação consta no Anexo I deste 
Regimento. 
Art. 28 Poderão atuar, na qualidade de convidados(as) ou de observadores(as) para a 4ª CNSAN, com direito à voz, 
representantes de órgãos, entidades, instituições nacionais e internacionais, personalidades nacionais e 
internacionais, com atuação de relevância na área de segurança alimentar e nutricional e setores afins, devidamente 
inscritos(as) mediante critérios a serem estipulados e comunicados pela Comissão Organizadora, até o limite máximo 
de 374 (trezentos e setenta e quatro) pessoas. 
 

CAPÍTULO VI 
DOS RECURSOS 

Art. 29 Os recursos necessários para o financiamento da 4ª CNSAN serão oriundos, no mínimo, de três fontes 
orçamentárias: 
 I – Aporte governamental; 
 II – Aporte de projetos de cooperação internacional; 
 III – Aporte de patrocinadores da iniciativa privada. 
 

CAPÍTULO VII 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 30 Os casos não previstos neste Regimento serão resolvidos pelo Grupo Executivo da 4ª CNSAN. 
 
 



 
ANEXO I 

Quadro 1: Distribuição dos delegados estaduais e do Distrito Federal para a 4ª Conferência Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional, segundo unidades da Federação e cotas. 

DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE DELEGADOS POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO 

UF 

Total de Delegados Estaduais = 1.400 

Mínimo por 
estado 

Proporção 
pop. Total 

Proporção 
InSan 

Delegados segundo Cotas 
Total 

Indígenas Quilomb.
Povos 

Terreiro 
Pop. Negra 

outros 
PCTs 

Acre 15 2 14 2 1 2 2 1 39 

Alagoas 15 7 13 2 2 1 3 1 44 

Amapá 15 1 12 1 2 1 2 1 36 

Amazonas 15 7 10 7 1 1 4 1 46 

Bahia 15 30 13 2 7 5 9 1 82 

Ceará 15 18 15 2 2 2 5 1 60 

Distrito Federal 15 5 5 1 1 2 3 1 34 

Espírito Santo 15 7 7 1 2 2 3 1 39 

Goiás 15 13 10 1 2 1 4 1 46 

Maranhão 15 14 20 3 7 4 6 2 71 

Mato Grosso 15 6 6 3 2 2 3 1 38 

Mato G. do Sul 15 5 8 5 1 1 3 1 39 

Minas Gerais 15 42 7 2 2 3 9 1 81 

Pará 15 16 14 3 3 3 5 1 60 

Paraíba 15 8 12 2 2 1 3 1 44 

Paraná 15 22 5 2 2 2 4 1 54 

Pernambuco 15 19 12 3 2 4 5 1 61 

Piauí 15 7 17 1 2 2 3 1 48 

Rio de Janeiro 15 34 6 1 1 3 6 1 67 

Rio G. do Norte 15 7 15 1 1 1 3 1 43 

Rio G. do Sul 15 23 5 2 3 4 3 1 56 

Rondônia 15 3 8 1 1 1 3 1 33 

Roraima 15 1 13 3 1 1 2 1 37 

Santa Catarina 15 13 4 1 1 1 3 1 39 

São Paulo 15 88 6 1 2 4 10 1 127 

Sergipe 15 4 12 1 1 1 3 1 38 

Tocantins 15 3 11 2 2 1 3 1 38 

BRASIL 405 407 280 56 56 56 112 28 1.400 

Quadro 2: Distribuição dos delegados estaduais e do Distrito Federal para a 4ª Conferência Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional, segundo origem (sociedade civil e governo) 



 
Delegados Estaduais

UF 
Total 

Estados 
(a+b) 

Sociedade Civil 
(a) 

Governo
(b) Comum 

(c) 

Cotas 
(d) 

Subtotal 
Sociedade 

Civil 
(d+c) Indíg. Quilomb.

Povos 
Terreiro 

Pop. 
Negra 

outros 
PCTs 

Subtotal 

 Cotas 

Acre 39 18 2 1 2 2 1 8 26 13

Alagoas 44 21 2 2 1 3 1 9 30 14

Amapá 36 17 1 2 1 2 1 7 24 12

Amazonas 46 17 7 1 1 4 1 14 31 15

Bahia 82 31 2 7 5 9 1 24 55 27

Ceará 60 28 2 2 2 5 1 12 40 20

Distrito Federal 34 15 1 1 2 3 1 8 23 11

Espírito Santo 39 17 1 2 2 3 1 9 26 13

Goiás 46 22 1 2 1 4 1 9 31 15

Maranhão 71 26 3 7 4 6 2 22 48 23

Mato Grosso 38 15 3 2 2 3 1 11 26 12

Mato G. do Sul 39 15 5 1 1 3 1 11 26 13

Minas Gerais 81 37 2 2 3 9 1 17 54 27

Pará 60 25 3 3 3 5 1 15 40 20

Paraíba 44 21 2 2 1 3 1 9 30 14

Paraná 54 25 2 2 2 4 1 11 36 18

Pernambuco 61 26 3 2 4 5 1 15 41 20

Piauí 48 23 1 2 2 3 1 9 32 16

Rio de Janeiro 67 33 1 1 3 6 1 12 45 22

Rio G. do Norte 43 22 1 1 1 3 1 7 29 14

Rio G. do Sul 56 24 2 3 4 3 1 13 37 19

Rondônia 33 15 1 1 1 3 1 7 22 11

Roraima 37 17 3 1 1 2 1 8 25 12

Santa Catarina 39 19 1 1 1 3 1 7 26 13

São Paulo 127 67 1 2 4 10 1 18 85 42

Sergipe 38 18 1 1 1 3 1 7 25 13

Tocantins 38 17 2 2 1 3 1 9 26 12

Totais 1400 631 56 56 56 112 28 308 939 461

 
 

 
 



 
10.4 Comunicados da Conferência 

Comunicado n°: 001 
Data: 14/07/2011 
Assunto: Documentos Importantes da Conferência Estadual/Distrital

Para o reconhecimento e validação da Conferência Estadual/Distrital de Segurança Alimentar e Nutricional, 
deverão ser encaminhados para a Secretaria Executiva do Consea Nacional os seguintes documentos: 

1. Cópia do Ato de Convocação; 
2. Cópia do Regulamento e/ou Regimento interno; 
3. Documento Final da Conferência Estadual e do Distrito Federal; 

• O Documento Final da Conferência Estadual/Distrital, deve ser aprovado em plenária durante a 
referida conferência e ser encaminhado ao Consea Nacional até 10 dias após a sua realização, ou seja, 
até o dia 25 de setembro de 2011 (Art. 12, inciso II  e Art. 18, Parágrafo único do Regimento Interno da 
4ª CNSAN).  

• O Manual Orientador da 4ª Conferência Nacional apresenta um roteiro para a elaboração do 
Documento Final (página 26), que também está reapresentado em anexo a este comunicado. 

4. Ata de eleição da delegação (delegados e suplentes da sociedade civil e poder público). A ata deve estar 
devidamente assinada e ter as seguintes informações: 

• Programação, metodologia, principais temas discutidos na Conferência Estadual/Distrital; 

• Número de participantes: convidados e delegados; 

• Nome dos delegados eleitos da sociedade civil e governo, com seus respectivos suplentes; 

• Informações específicas ocorrências específicas que sejam relevantes; 
Os documentos citados acima deverão ser encaminhados ao Consea Nacional até 10 dias após a realização 

das Conferências Estaduais e do Distrito Federal: 
1) Em formato digital, por correio eletrônico. O endereço eletrônico para envio dos 

documentos é: 4conferencia@planalto.gov.br; e 
2) Devidamente assinados (via postal).  

É importante estar claro que a metodologia para as Conferências Estaduais e do Distrito Federal não prevê 
destaques no texto do Documento de Referência. Este servirá apenas como orientador do debate para elaboração do 
Documento Final, que será o principal produto dessas Conferências. 

Orientamos que, antes da realização da Conferência Estadual/Distrital, a Comissão Organizadora leia 
atentamente o Manual Orientador e especialmente o Roteiro para elaboração do Documento Final, para que todas as 
informações sejam registradas.  

Para outras informações, entrar em contato com a Secretaria do Consea.  
 

 

 
 

 

Comissão Organizadora

4conferencia@planalto.gov.br 

(61) 3411.2747/2746/ 2747 fax 



 
 

Anexo 1 ‐ Roteiro para elaboração do Documento Final 
 
O Documento Final é um resumo executivo de, no máximo, 05 a 08 páginas, de caráter político que siga a estrutura de 
Eixos Temáticos da 4ª CNSAN, contendo os resultados obtidos nas atividades de cada Eixo realizadas no âmbito da 
respectiva Conferência Estadual ou do Distrito Federal na seguinte ordem: 
 
1. Ameaças, avanços e perspectivas para efetivação do direito humano à alimentação adequada e saudável e à soberania 
alimentar no âmbito estadual – deve conter sinteticamente uma contextualização e análise crítica a respeito da 
realidade local por meio dos seguintes tópicos: 
‐ Indicação das principais ameaças à efetivação do direito humano à alimentação adequada e saudável e à soberania 
alimentar, descrevendo as principais situações de violação de direitos. 
‐ Diagnóstico local dos indicadores de segurança alimentar e nutricional. 
‐ Balanço das ações e programas no nível local, para cada Diretriz da Política Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional (PNSAN), incluindo: 

a) A avaliação do grau de implementação das ações e programas federais no nível local; 
b) A análise das ações e programas do governo estadual e do Distrito Federal; 
c) As experiências e iniciativas da sociedade civil no nível local. 

 
2. Indicação de prioridades para o Plano Estadual e para o Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional ‐ deve 
conter os seguintes tópicos: 
 
‐ priorização das ações e programas. 
 
3. Compromisso político do governo e da sociedade civil com a implantação do Sisan – deve conter os seguintes tópicos: 
 
‐ análise sintética do quadro de implantação e funcionamento dos componentes do Sisan em nível local. 
‐ propostas para a implantação/consolidação do Sisan em nível local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Comunicado n°: 002 
Data: 27/07/11 
Assunto: Convite para as Atividades Integradoras

Entidades da sociedade civil, órgãos governamentais, pesquisadores(as) e outros interessados poderão 
propor atividades integradoras a serem realizadas na 4ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional no 
Centro de Convenções da Bahia, em Salvador ‐ BA. 

O objetivo é abrir um espaço para que a sociedade e o governo realizem debates e/ou apresentem experiências 
exitosas relacionadas ao tema “Alimentação Adequada e Saudável: Direito de Todos”. A atividade pode ser uma oficina 
temática, uma palestra ou outras formas de expressão sócio‐educativa e cultural. 
 

Informações importantes 
 

1. A atividade terá duração de no máximo 2 horas, entre 18h30 e 20h30, de acordo com a Programação. 
2. Será aberta aos inscritos na 4ª Conferência Nacional. 
3. A organização da Conferência disponibilizará 01 sala, água e café. Havendo a possibilidade de disponibilizar 

também 01 computador e data‐show. 
4. A organização da atividade, mobilização de participantes, elaboração do material e a metodologia e cópias do 

material ficarão a cargo da entidade ou pessoa responsável pela atividade. O responsável pela atividade deverá 
ser delegado, convidado ou observador da 4ª Conferência Nacional. 

As propostas serão avaliadas pela organização. Caso necessário, haverá fusão de atividades similares e/ou 
seleção de atividades prioritárias.  
 

Para participar é necessário preencher e enviar o formulário eletrônico de inscrição até o dia 10 de agosto de 
2011. O formulário de inscrição está disponível no endereço  http://www4.planalto.gov.br/consea/conferencia/outras‐
atividades. 

Para outras informações, entrar em contato com a Secretaria do Consea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Comissão Organizadora

4conferencia@planalto.gov.br 

(61) 3411.2747/2746/ 2301 fax 



 
Informações Necessárias para Preencher o Formulário Eletrônico de Inscrição das Atividades Integradoras

Data: 08/11/2011 
Local: Centro de Convenções da Bahia, em Salvador (BA) 
Horário: 18:30 às 20:30 
 

Nome do Responsável (endereço, telefones, E‐mail):
 
 
 

 
Tipo de evento proposto:
 
 

 
Tema Principal: 

 
 

 
Entidade(s) Proponente(s) (endereço, telefone, E‐mail):

 
 

 
Título: 

 
 

 
Número estimado de participantes: 

 

 

 
Objetivo: 

 
 

 
Metodologia: 

 
 

 

 
 
 
 



 
 
 
Comunicado n°: 003 
Data: 28/07/2011 
Assunto: Escolha e Inscrição dos Delegados 

As Conferências Estaduais deverão eleger delegados e suplentes para participarem da Conferência 
Nacional.  O Regimento da 4ª Conferência estabeleceu o número total de delegados de cada Estado, bem como as 
cotas (entendidas como limites mínimos) para povos indígenas, quilombolas, povos de terreiro, população negra 
e outros povos e comunidades tradicionais. A distribuição dos delegados estaduais e do Distrito Federal para a 
4ª Conferência Nacional, segundo Unidades da Federação e cotas está apresentada no Manual Orientador, nas 
páginas 29 a 32. 
 

A inscrição dos delegados eleitos para a 4ª Conferência será feita pelos Conselhos Estaduais, por meio  
de  um  Sistema  eletrônico.  Para isso, cada Consea Estadual deverá indicar duas pessoas, que receberão login e 
senha, para acessar o Sistema e inserir os dados.  Os Conseas Estaduais deverão enviar ofício dirigido ao 
Presidente do Consea, indicando os dois, e somente 2, responsáveis (nome, CPF, e‐mail e telefone), 
preferencialmente antes da realização da Conferência Estadual. 
 

Lembramos que, no caso dos delegados da sociedade civil, as informações da inscrição no Sistema 
serão utilizadas para a emissão das passagens aéreas, traslados, alimentação e hospedagem, cujos custos serão 
assumidos pela Organização. No caso dos delegados governamentais, que serão custeados pelos seus órgãos 
de origem, as informações serão necessárias para o credenciamento da 4ª CNSAN.  Portanto, é imprescindível o 
correto preenchimento das informações no Sistema, dentro do prazo determinado pela Comissão 
Organizadora. 
 

Os formulários de inscrição de delegados e suplentes (modelo em anexo) deverão ser preenchidos e 
mantidos em segurança pelos Conseas Estaduais até 31 de dezembro de 2011. Orientações mais detalhadas, 
sobre como realizar a inscrição dos delegados no Sistema, serão encaminhadas oportunamente. 
 

Para outras informações, entrar em contato com a Secretaria do Consea. 
Comissão Organizadora 

4conferencia@planalto.gov.br 
(61) 3411.2747/2746/ 2301(fax) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Ficha para inscrição dos delegados eleitos para a 4ª CNSAN 
Itens marcados com * são de preenchimento obrigatório. Os outros itens são importantes para a organização do 
evento. PREENCHER COM LETRA DE FORMA. 
 

ESTADO*:  

              
 

IDENTIFICAÇÃO DO(A) DELEGADO(A)

CPF*:  

   .    .    ‐

Observação: Caso o(a) delegado(a) não tenha CPF, entrar em 
contato com a Comissão Organizadora. 

DELEGADO*:
(  ) Titular     (  ) Suplente 
 

NOME*: 

                    

                    
 

DATA DE NASCIMENTO*: ___/___/___ 
 
 
 

NÚMERO DA IDENTIDADE*: 

    

Observação: Caso o(a) delegado(a) não tenha documento de identidade, 
entrar em contato com a Comissão Organizadora. 

EMAIL PARA CONTATO*:  

                    

                    
 

SEXO*: (  ) Feminino  (  ) Masculino 
Observações: ________________________________ 

TELEFONES PARA CONTATO*:
RESIDENCIAL: (  ) ___________ TRABALHO: (  ) __________ OUTRO: (  )__________ 

CELULAR 1: (  )________________   CELULAR 2: (  )________________ 

CEP*: 
 

RUA*: 

            

            
 

NUMERO*: 

 
 

         

COMPLEMENTO:

 

 
 

BAIRRO*: 

    

    
 

 

CIDADE*: 

              

              



 
 
ENTIDADE, ÓRGÃO: 

              

              

 

PARTICIPOU DE OUTRA CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAN
(  ) Primeira vez  (  ) Segunda vez  (  ) Terceira vez 

POR COTA: (  )Indígena (  )Povos de Terreiro  (  )População Negra  
(  )Quilombola (  )Outros Povos e Comunidades Tradicionais   

EIXO TEMÁTICO 1ª opção* 
(  ) Eixo 1 – Avanços, ameaças e perspectivas para a efetivação do direito humano à alimentação adequada e saudável e a 
soberania alimentar. 
(  ) Eixo 2 – Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 
(  ) Eixo 3 – Sistema e Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

EIXO TEMÁTICO 2ª opção* 
(  ) Eixo 1 – Avanços, ameaças e perspectivas para a efetivação do direito humano à alimentação adequada e saudável e a 
soberania alimentar. 
(  ) Eixo 2 – Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 
(  ) Eixo 3 – Sistema e Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

EIXO TEMÁTICO 3ª opção* 
(  ) Eixo 1 – Avanços, ameaças e perspectivas para a efetivação do direito humano à alimentação adequada e saudável e a 
soberania alimentar. 
(  ) Eixo 2 – Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 
(  ) Eixo 3 – Sistema e Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEFICIÊNCIA *: (  ) Sim  (  ) Não
Descreva o tipo de deficiência: 

              

              

              
 

NECESSIDADE ESPECIAL*: (  ) Sim  (  ) Não 
( ) Acompanhante  ( )Alimentação (doença celíaca, hipertensão, diabetes, vegetariano)  
( ) Cadeira de Rodas ( ) Comunicação (braile, libras, tamanho aumentado) ( ) Outras 
Descreva em detalhes o tipo de necessidade:  

              

              

              

Nos casos de pessoas com deficiência e/ou necessidades especiais, a Comissão Organizadora entrará em contato com o(a) 
delegado(a) para verificar a possibilidade de apoio durante o evento. 

TRAJETO DA VIAGEM (SOMENTE PARA DELEGADO/A DA SOCIEDADE CIVIL)
Cidade com aeroporto mais próxima do seu local de moradia*:  

               



 
               

 
Qual o tipo de transporte existe entre o seu local de moradia e o aeroporto mais próximo*: 
(  ) ônibus intermunicipal   (  ) barco   (  ) outros  

ESCOLARIDADE: 
(  ) Fundamental  (  )Médio  (  ) Superior (  )Pós‐Graduação (  ) Outros 

FORMAÇÃO: 

              

ÁREA DE ATUAÇÃO: 

              
 

 

Nome para o Crachá: 

                     

                     

REPRESENTAÇÃO* (  ) Governo  (  ) Soc. Civil 
 

 
 



 
 
Comunicado n°: 004 
Data: 09/08/2011 
 
Assunto: Data limite para envio dos documentos 
Alguns Conseas Estaduais solicitaram à Comissão Organizadora autorização para alterar a data da Conferência Estadual, ext
máximo estabelecido no regimento (até o dia 15 de setembro). 
 
Para não comprometer a qualidade, como também para garantir que os documentos das Conferências sejam incorporados ao 
Comissão Organizadora decidiu: 
 
‐ Conferências Estaduais realizadas ATÉ 15 de setembro (dentro do prazo estabelecido no regimento da 4ª CNSAN): o docum
enviado ao Consea Nacional no máximo até 10 dias após a realização da Conferência Estadual. 
 
‐ Conferências Estaduais realizadas APÓS 15 de setembro (autorizadas pela Comissão Organizadora): o documento final deve ser 
Nacional até 5 dias após a realização da Conferência, sendo, no máximo, até 30 de setembro de 2011. 
 
Os documentos deverão ser encaminhados ao Consea Nacional: 
 

1) Em formato digital, para o correio eletrônico 4conferencia@planalto.gov.br; e 
2) Devidamente assinados (via postal).  

 
Comissão Organizadora 

4conferencia@planalto.gov.br 
(61) 3411.2747/2746/ 2301 fax 

 

 
 
 
 

 
 



 
Comunicado n°: 005 
Data: 12/08/2011 
 
Assunto: Preenchimento das Cotas da Conferência Nacional 
O Regimento da 4ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Art. 27) estabelece o critério e a 
distribuição de cotas dos delegado(a)s (indígenas, quilombolas, povos de terreiro, população negra e outros povos e 
comunidades tradicionais) para participarem da 4ª CNSAN.  
Estes critérios devem ser aplicados às representações da sociedade civil nas delegações estaduais e do Distrito Federal.  
A Comissão Organizadora reitera o estabelecido no Regimento, em seu Art. 27, parágrafo 3º ‐ “Vagas de cotas 
eventualmente não preenchidas não poderão ser destinadas a outros segmentos”.  
As cotas representam o número mínimo de delegado(a)s de cada segmento. Além do preenchimento das cotas, 
representantes destes segmentos podem ser eleitos como delegado(a)s dentro das vagas comuns da sociedade civil. 

 
 

Comissão Organizadora 
4conferencia@planalto.gov.br 
(61) 3411.2747/2746/ 2747 fax 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Comunicado n°: 006 
Data: 21/09/11 
Assunto: Equipe de Apoio de cada Estado na 4ª CNSAN

Além da delegação eleita na Conferência Estadual, cada Estado deverá indicar até 3 pessoas para 
participarem da 4ª CNSAN, nas seguintes condições: 

a) 2 pessoas que atuarão como expositores no estande do Consea Estadual (mais informações sobre 
o estande em breve): 

Os expositores terão um papel muito relevante, pois farão novos contatos e divulgarão o trabalho do 
Consea Estadual. A escolha dos expositores ficará a critério do Consea Estadual. Devem ser pessoas capacitadas para 
transmitir informações, com intuito de multiplicar o tema da segurança alimentar e nutricional sob enfoque do estado. 
Os expositores não participarão dos painéis, grupos de debate e plenárias. 

b) 1 articulador(a) da delegação estadual: 
O(A) articulador(a) da delegação estadual na 4ª CNSAN pode ser um dos delegados eleitos ou outra pessoa 

indicada pelo Consea Estadual, e ficará encarregado(a) das seguintes atividades: 
I. Comunicar‐se com a Comissão Organizadora e a Secretaria Executiva do Consea Nacional a 

respeito da inscrição dos delegados estaduais, emissão de passagens, necessidades 
especiais dos delegados e outros assuntos que se façam necessários; 

II. Coordenar a viagem dos delegados: check‐in e embarque no aeroporto no Estado de 
origem; retirada das bagagens; translado; registro no hotel; traslados do hotel até a 
conferência e volta; check‐in de retorno aos estados. 

III. Apoiar todo o processo de credenciamento e também da prestação de contas dos delegados 
estaduais; 

IV. Ser a referência para a comunicação entre a Comissão Organizadora e os delegados 
estaduais. 

Sugerimos que o(a) articulador(a) seja o(a) Secretário(a) Executivo(a) ou o Presidente do Consea Estadual, 
caso estes não tenham sido eleitos delegados para a 4ª CNSAN. 

Das três pessoas indicadas, a Comissão Organizadora da 4ª CNSAN pagará as passagens (ida e volta) 
hospedagem e alimentação de apenas uma, desde que seja representante da sociedade civil.  
Para tanto, os Conseas Estaduais deverão preencher os formulários eletrônicos 
(em http://www4.planalto.gov.br/consea/conferencia/conferencias‐estaduais/equipe‐de‐apoio) até o dia 30 de 
setembro. Os dados que serão necessários para o preenchimento dos formulários eletrônicos estão no anexo deste 
comunicado. 

Para outras informações, entrar em contato com a Secretaria do Consea. 

 
Comissão Organizadora 

4conferencia@planalto.gov.br 
(61) 3411.2747/2746/ 2747 fax 

 
 
 
 
 
 



 
Modelo de Ficha para inscrição da equipe de apoio dos Estados na 4ª CNSAN 
Estas informações devem ser preenchidas, no formulário eletrônico, no máximo até o dia 30 de setembro. Itens 
marcados com * são de preenchimento obrigatório. Os outros itens são importantes para a organização do evento.  

ESTADO*:  

              
 

IDENTIFICAÇÃO DO(A) ARTICULADOR(A) OU EXPOSITOR 

CPF*:  

   .    .    ‐
 

REPRESENTAÇÃO* (  ) Governo  (  ) Soc. Civil 
 
CUSTEADO PELA 4ª CNSAN*  (  ) Sim  (  ) Não 

NOME*: 

                    

                    
 

DATA DE NASCIMENTO*: ___/___/___ 
 
 

NÚMERO DA IDENTIDADE*: 

    
 

EMAIL PARA CONTATO*:  

                    

                    
 

SEXO*: (  ) Feminino  (  ) Masculino 
Observações: ________________________________ 

TELEFONES PARA CONTATO*:
RESIDENCIAL: (  ) ___________ TRABALHO: (  ) __________ OUTRO: (  )__________ 

CELULAR 1: (  )________________   CELULAR 2: (  )________________ 

CEP*: 
 

RUA*: 

            

            
 

NUMERO*: 

 
 

         

COMPLEMENTO:

 

 
 

BAIRRO*: 

    

    
 

 

CIDADE*: 

              

              

ENTIDADE, ÓRGÃO: 

              

              
 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



 
DEFICIÊNCIA *: (  ) Sim  (  ) Não
Descreva o tipo de deficiência: 

              

              

              
 

NECESSIDADE ESPECIAL*: (  ) Sim  (  ) Não 
( ) Acompanhante  ( )Alimentação (doença celíaca, hipertensão, diabetes, vegetariano)  
( ) Cadeira de Rodas ( ) Comunicação (braile, libras, tamanho aumentado) ( ) Outras 
Descreva em detalhes o tipo de necessidade:  

              

              

              

Nos casos de pessoas com deficiência e/ou necessidades especiais, a Comissão Organizadora entrará em contato com o(a) 
convidado(a) para verificar a possibilidade de apoio durante o evento. 

TRAJETO DA VIAGEM (SOMENTE PARA O ARTICULADOR/EXPOSITOR CUSTEADO PELA 4ª CNSAN) 
Cidade com aeroporto mais próxima do seu local de moradia*:  

               

               

Qual o tipo de transporte existe entre o seu local de moradia e o aeroporto mais próximo*: 
(  ) ônibus intermunicipal   (  ) barco   (  ) outros  

 

Nome para o Crachá: 

                     

                     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Comunicado n°: 007 
Data: 29/09/2011 
Assunto: Estandes dos Conseas Estaduais 

 
Os Conselhos Estaduais de Segurança Alimentar e Nutricional terão direito a estande na 4ª Conferência 

Nacional. No estande, o Conselho Estadual poderá distribuir cartilhas, folhetos e documentos, e expor trabalhos, 
banners, cartazes e outros materiais representativos do estado. Alimentos, somente não perecíveis.  

O material que será exposto nos estandes deverá ser levado para a 4ª Conferência pelos delegados e/ou 
convidados. Para isso, é fundamental que o articulador da delegação estadual faça a organização e articulação desta 
etapa. 

Informamos que não haverá depósito para o material, e que o Consea Nacional não se responsabilizará por 
nenhum tipo de transporte ou cuidado dos materiais. 

A organização do evento vai garantir um espaço de 9m² para cada estado (com identificação), disponibilizar 
01 mesa, 01 cadeira, 01 pufe, 01 balcão de atendimento, 01 armário para exposição de publicações, uma tomada 
comum e conexão de internet. 

A organização não disponibilizará computador nem aparelho de som para os estandes. Pede‐se que cada 
Conselho Estadual leve seu próprio kit utilidade (tesoura, fita adesiva e outros). 

Cada Conselho Estadual poderá indicar até 02 expositores para o estande, conforme orientações do 
comunicado 006. Para abrilhantar os estandes, sugere‐se que os expositores vistam roupas típicas do estado ou 
adereços. 

O Conselho Estadual que não tiver interesse em estande deve informar isso à organização da 4ª 
Conferência Nacional até o dia 07 de outubro de 2011, pelo e‐mail: 4conferencia@consea.planalto.gov.br.  

Para outras informações, entrar em contato com a Secretaria do Consea. 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comissão Organizadora

4conferencia@planalto.gov.br 

(61) 3411.2747/2746/ 2301(fax) 



 
Comunicado n°: 008 
Data: 30/09/2011 
Assunto: Inscrição de Convidados(as) Internacionais

A 4ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional ocorrerá no Centro de Convenções localizado na cidade 
de Salvador, Bahia, Brasil, entre os dias 07 e 10 novembro de 2011.  

O site com mais informações sobre a 4ª Conferência está disponível nos idiomas português e inglês no seguinte 
endereço: 

 http://www4.planalto.gov.br/consea/conferencia/ 
Para integrar e preparar os(as) convidados(as) internacionais sobre os temas da 4ª Conferência, ocorrerá no dia 07 de 
novembro às 14h no Centro de Convenções uma Oficina e a programação segue anexa. A participação na 4ª Conferência 
não é aberta ao público em geral, sendo permitido o acesso ao evento apenas aos(às) convidados(as) e delegados(as) 
inscritos(as). Por essa razão, todos(as) convidados(as) internacionais interessados(as) em participar devem preencher o 
formulário de inscrição anexo e a enviá‐lo até o dia 07 de outubro de 2011 para a organização da infraestrutura 
necessária.  
 
O Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea) não custeará as despesas de viagem e hospedagem 
dos(as) convidados(as) internacionais. Para que possamos buscar o apoio financeiro de instituições parceiras para 
aqueles(as) que não possuam recursos próprios para o custeio dessas despesas, é fundamental informar no formulário 
de inscrição anexo a necessidade de financiamento ou não das despesas de viagem  

Voos: Para os(as) convidados(as) que já possuem passagem aérea reservada, solicitamos preencher os 
dados do vôo no formulário anexo. Para aqueles(as) que precisam de apoio financeiro para as despesas de viagem, é 
necessário preencher o trecho de vôo desejado. Nesse caso, a Comissão Organizadora compromete‐se apenas a buscar 
o financiamento, mas não garante sua obtenção. Caso não seja possível o apoio financeiro de instituições parceiras, o(a) 
convidado(a) será comunicado sobre a impossibilidade de financiamento.  
              Vistos: As embaixadas e consulados brasileiros no exterior receberam orientação do Ministério das Relações 
Exteriores do Brasil para autorizar a concessão de vistos de cortesia por um período de 30 dias para os(as) 
convidados(as) internacionais da 4ª Conferência, mediante apresentação de Ofício‐Convite, assinado pelo Presidente do 
Consea, Renato Maluf, e pela Ministra do Desenvolvimento Social e de Combate à Fome, Tereza Campello. Com relação 
aos(às) palestrantes internacionais convidados(as), o visto será concedido mediante apresentação da carta‐convite 
específica para essa atividade. 

   Tradução: Haverá tradução simultânea para português, inglês, espanhol e francês nas principais atividades da 
4ª Conferência. 
            Hospedagem: A reserva de hotéis ficará a cargo do(a) convidado(a) ou da instituição financiadora. Em razão da 
grande demanda por hospedagem no período da 4ª Conferência, recomendamos entrar em contato com os hotéis para 
reserva da hospedagem o mais breve possível. Sugerimos os seguintes hotéis: 

 

Hotel Tulip Inn Centro de Convenções 
Distância do aeroporto: 8Km 
Distância do Centro de Convenções: Em frente 
Reservas: ticcreservas@goldentulip.com.br  
Telefones: (71)4009‐4488 / (71)4009‐4477 
Site: http://www.tulipinncentrodeconvencoes.com/ 

Fiesta Bahia Hotel
Distância do aeroporto: 12Km 
Distância do Centro de Convenções: 5Km 
Reservas: fiesta@fiestahotel.com.br      
Telefones: +55 (71)3352‐0000 / +55 (71)3352‐0050 
Site: http://www.fiestahotel.com.br/  

Hotel Deville Salvador 
Distância do aeroporto: 7Km 

Hotel Catussaba Itapuá 
Distância do aeroporto: 6km 



 
Distância do Centro de Convenções: 10Km
Reservas: gerencia.ssa@deville.com.br 
Telefones: +55 (71)2106‐8500 / +55 (71)2106‐8536 
Site: 
http://www.deville.com.br/nossoshoteis/hotel/salvador/d
eville‐salvador/116/sobre‐o‐hotel.aspx 

Distância do Centro de Convenções: 15km
Reservas:vendas@catussaba.com.br / 
eventos2@catussaba.com.br  
Telefones:+55 (71)3374‐8000 / +55 (71)3374‐1666 
Site: 
http://www.catussaba.com.br/site_resort/index.php  

Hotel Catussaba Business
Distância do aeroporto: 6km 
Distância do Centro de Convenções: 15km 
Reservas:reservas@catussaba.com.br 
Telefones:+55 (71)3418‐9000 / +55 (71)3374‐1666 
Site: 
http://www.catussaba.com.br/site2008/language.html  

 
          Traslado: No aeroporto, haverá recepcionistas bilíngües para os idiomas português, inglês, espanhol e francês para 
a recepção e para o traslado dos(as) convidados(as) internacionais aos hotéis acima relacionados. Diariamente, haverá 
transporte dos hotéis indicados até o local do evento e de retorno aos hotéis em horários a serem determinados. A 
Comissão Organizadora da 4ª Conferência encaminhará orientações quanto aos horários e locais de transporte para o 
local do evento. 

Alimentação: Durante a 4ª Conferência, serão oferecidas no local do evento refeições aos participantes, exceto 
o café da manhã.  

        Para outras informações, entrar em contato com a Comissão Organizadora nos contatos abaixo. 
 

Comissão Organizadora
4conferencia@planalto.gov.br 

+55 (61) 3411.2747/2746/ 2301(fax) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ficha para inscrição do(a) Convidado(a) Internacional da 4ª CNSAN 
Itens marcados com * são de preenchimento obrigatório. Os outros itens são importantes para a organização do 
evento. POR FAVOR, PREENCHER COM LETRA DE FORMA OU DIGITAR. 
 

PAÍS DE RESIDÊNCIA*:  

              
 

IDENTIFICAÇÃO DO OBSERVADOR

PASSAPORTE*:  

              
 

NOME*: 

                 

                 

PAÍS DE NASCIMENTO*: 

              
 

DATA DE NASCIMENTO*: ___/___/___ SEXO*: (  ) Feminino  (  ) Masculino 

 
EMAIL PARA CONTATO*:  

                    

                    
 



 

 
IDIOMAS*:(  ) Inglês  (  ) Espanhol  (  ) Francês   (  ) Outra  
 
REPRESENTAÇÃO*: (  ) Sociedade Civil   (  ) Governo  (  ) Organismo Internacional 
 
ENTIDADE, ÓRGÃO*: 

                

                

  
CARGO/FUNÇÃO*: 

                

                
 

CELULAR 1*: (  ) _______________ CELULAR 2: (  )________________ 

COMERCIAL 1*: (  )_______________ COMERCIAL 2: (  )________________ 

 
ENDEREÇO COMPLETO PARA CORRESPONDÊNCIA*: 

             

             

             
 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEFICIÊNCIA *: (  ) Sim  (  ) Não 
Descreva o tipo de deficiência: 

                

                

                
 

NECESSIDADE ESPECIAL*: (  ) Sim  (  ) Não 
( ) Acompanhante  ( )Alimentação (doença celíaca, hipertensão, diabetes, vegetariano)  
( ) Cadeira de Rodas ( ) Comunicação (braile, libras, tamanho aumentado) ( ) Outras 
 
Descreva em detalhes o tipo de necessidade:  

                

                

                

Nos casos de pessoas com deficiência e/ou necessidades especiais, a Comissão Organizadora entrará em contato com o(a) 
delegado(a) para verificar a possibilidade de apoio durante o evento. 

INFORMAÇÕES DA VIAGEM 

Caso já tenha a passagem aérea, preencha os seguintes campos: 



 
Trecho aéreo de Ida 

                

 

Operadora/No. do Voo/ Data e Hora de Chegada em Salvador

        
 

/ 1 1 / 2 0 1 1 ‐   h  m

 
Trecho aéreo de Volta 

                

 

Operadora/No. do Voo/ Data e Hora de Partida de Salvador

        
 

/ 1 1 / 2 0 1 1 ‐   h  m

 
Caso ainda não possua apoio financeiro para passagens aéreas e hospedagem, preencha os campos abaixo: 
 
Precisa de apoio financeiro para passagens aéreas? 
 (       ) Não (       ) Sim . Preencha o trecho aéreo desejado: 
 
Trecho aéreo de Ida 

                

 
Trecho aéreo de Volta 

                

 
Precisa de apoio financeiro para hospedagem? 
   (       ) Não (       ) Sim  
 

Nome para o Crachá: 

                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Comunicado n°: 009 
Data: 07/10/2011 
Assunto: Encontro Preparatório de Delegados Indígenas
               A Comissão Organizadora da 4ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional dá boas vindas 
aos(às) delegados(as) indígenas. 

Nos dias 5 e 6 de novembro de 2011, será realizado o Encontro Preparatório de Delegados Indígenas em 
Salvador (BA), antecedendo a 4ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. 

Local: O Local do Encontro e a programação serão enviados em breve. 
Passagens aéreas: As passagens aéreas de todos(as) delegados(as) indígenas serão emitidas de modo a 

permitir a chegada a Salvador no dia 4 de novembro.  
Deslocamento: Solicitamos o preenchimento dos campos marcados em amarelo do formulário anexo, 

especialmente no que se refere aos dados bancários para o pagamento de ajuda de custo para deslocamento da aldeia 
até o aeroporto de cada Estado.  

O e‐mail para envio do referido formulário é renata.pnud@gmail.com. 
Caso o formulário seja enviado por meio de e‐mail de terceiros ou de organizações, é necessário que seja 

assinado pelo delegado(a), escaneado e enviado. Caso seja enviado por meio de e‐mail do(a) próprio(a) delegado(a), a 
assinatura do formulário não será exigida.  

O responsável pelo pagamento da ajuda de custo será o Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD). Caso o depósito do valor não tenha sido feito, recomendamos entrar em contato com Renata 
Oliveira pelo telefone (61) 3038 9139 ou pelo e‐mail: renata.pnud@gmail.com  

Os dados bancários necessários são a agência e a conta corrente aberta no nome do(a) delegado(a) 
indígena. 

Não poderão ser aceitas conta poupança nem conta conjunta nem conta em nome de outra pessoa. 
Para os(as) delegados(as) que não possuem conta bancária, é necessário enviar o CPF e o endereço da 

agência bancária da Caixa Econômica mais próxima de sua aldeia, para que seja feita uma ordem bancária.  Neste caso, 
o(a) delegado(a) sem conta bancária deverá se dirigir até esta agência da Caixa Econômica, munido de CPF e identidade, 
após autorizado(a), para receber o valor referente à ajuda de custo. 

Forma de comunicação: Solicitamos especial atenção aos e‐mails informados nas fichas de inscrição, pois as 
informações sobre passagens aéreas serão todas enviadas por e‐mail.  

Para outras informações, entrar em contato com a Secretaria do Consea. 

Comissão Organizadora 
4conferencia@planalto.gov.br 

(61) 3411.2747/2746/ 2301(fax) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Comunicado n°: 010 
Data: 13/10/2011 
Assunto: Ata de eleição e inscrição dos(as) delegados(as) estaduais
Conforme informado no Comunicado 001 e no Manual Orientador, a ata de eleição da delegação (delegados e suplentes 
da sociedade civil e poder público) é um dos documentos fundamentais para o reconhecimento da Conferência Estadual, 
bem como para a validação da inscrição dos(as) delegados(as).  
A ata deve estar devidamente assinada e ter as seguintes informações: 

• Programação, metodologia, principais temas discutidos na Conferência Estadual/Distrital; 

• Número de participantes: convidados e delegados; 

• Nome dos delegados eleitos da sociedade civil e governo, com seus respectivos suplentes; 

• Informações específicas ocorrências específicas que sejam relevantes; 
Após enviada a ata ao Consea Nacional, caso persistam erros, o Consea Estadual deverá solicitar a correção por meio de 
ofício assinado pelo Presidente e pela Comissão Organizadora da Conferência Estadual.  
 
Nos casos em que, por alguma razão, a ata de eleição dos(as) delegados(as) tenha sido enviada sem os nomes dos 
suplentes, é preciso que a Comissão Organizadora da Conferência Estadual envie ofício, em caráter de urgência, com as 
devidas justificativas e os nomes completos dos(as) delegados(as) suplentes.  
 
O ofício deve ser assinado e enviado em formato digital para o e‐mail 4conferencia@planalto.gov.br  
 
Para outras informações, entrar em contato com a Secretaria do Consea Nacional. 
 

Comissão Organizadora
4conferencia@planalto.gov.br 

(61) 3411.2747/2746/ 2301(fax) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Comunicado n°: 011 
Data: 24/10/2011 
Assunto: Perguntas e Respostas sobre a 4a Conferência
 
A Comissão Organizadora tem o prazer de dar as boas vindas aos delegados e delegadas da 4a Conferência Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional (4a CNSAN), e apresenta uma série de perguntas e respostas para diminuir as dúvidas 
e facilitar a participação de todos(as).  
 
Antes da Conferência Nacional 

- Quem participa da 4a CNSAN? 
Os delegados(as) eleitos(as) nas Conferências Estaduais, os(as) delegados(as) natos (membros do Consea 
Nacional), os(as) delegados(as) do governo federal, os(as) convidados(as) nacionais e internacionais, a equipe 
de apoio (articuladores e expositores estaduais, voluntários) e a Comissão Organizadora.  
Todos serão previamente inscritos na Conferência. 

 

- Fui eleito(a) delegado(a) na Conferência Estadual. E agora? 
O Consea do seu Estado já fez a sua inscrição na Conferência.  
a) Se você é representante da sociedade civil, receberá em breve a passagem e as instruções para a viagem.  
b) Se você é representante de órgãos governamentais, seu estado ou órgão de origem deverão fazer os 
preparativos para sua viagem. 
 

- Sou deficiente físico e preciso de acompanhante. Como vai ser isso? 
A organização da Conferência Nacional vai financiar a ida do(a) seu acompanhante, mediante justificativa. 
Neste caso o(a) acompanhante terá as despesas de viagem, hospedagem e alimentação pagas pela Conferência 
Nacional.  
Se, ao ser eleito(a) delegado(a) na Conferência Estadual, você marcou na ficha de inscrição que precisa de 
acompanhante, a esta altura alguém da organização da Conferência Nacional já entrou em contato com você.  
Caso contrário, entre em contato com o Consea Nacional ou com o articulador da delegação do seu estado 
(contatos no final deste documento). 
 

- Quem vai comprar minha passagem aérea para ir para Salvador? 
a) Se você é delegado(a) da sociedade civil, a comissão organizadora da Conferência Nacional irá comprar a 

sua passagem aérea e enviará por e‐mail os dados da sua viagem. Após a viagem, é preciso guardar o 
comprovante (bilhete) de embarque para entregar à organização da Conferência. 

b) Se você é delegado(a) governamental, cabe ao seu estado ou órgão de origem a compra da sua passagem. 
 

- Como e quando vou receber minha passagem aérea? 
Se você é delegado(a) da sociedade civil, sua passagem será enviada para o correio eletrônico (e‐mail) que você 
indicou na sua ficha de inscrição de delegado(a). Por isso é importante que você verifique seu correio eletrônico 
regularmente.  
 

- Não tenho e‐mail e não recebo correspondência pelo correio. Como obter minhas passagens aéreas? 
As passagens aéreas dos(as) delegados(as) da sociedade civil serão enviadas também para o(a) articulador(a) 
estadual (contatos ao final deste documento). Você deve entrar em contato com eles para obter as informações 



 
sobre a sua viagem, a partir do dia 25 de outubro.

 
Viagem para Salvador 

- Que dia vou viajar para Salvador? 
Os(as) delegados(as) indígenas deverão participar do Encontro Preparatório Indígena, e sairão de suas casas 
com tempo para chegar em Salvador no dia 04 de novembro. 
Os(as) demais delegados(as) da sociedade civil deverão chegar em Salvador no máximo no dia 07 de novembro, 
até as 12h da manhã. Se não for possível por causa das conexões e tempo de viagem, chegarão em Salvador no 
dia 06 de novembro. O dia de início da viagem depende da distância da residência até o aeroporto de 
embarque.  
É igualmente importante que os(as) delegados(as) governamentais programem sua viagem para chegarem em 
Salvador no máximo dia 07 de novembro de manhã. 
 

- Vou viajar junto com o restante dos(as) delegados(as) do meu Estado? 
A organização da Conferência Nacional fará o possível para que os(as) delegados(as) da sociedade civil de cada 
Estado viajem juntos em um grupo. Entretanto, não é possível garantir isso, depende das disponibilidades das 
companhias aéreas.  
 

- E para chegar no aeroporto mais próximo da minha residência? 
Os(as) delegados(as) da sociedade civil que moram em outra cidade ou no interior, deverão se deslocar (de 
ônibus intermunicipal ou barco) até a cidade onde sai o vôo. Deverão pagar esta despesa, pedir o recibo e 
guardá‐lo com todo o cuidado (de preferência, o recibo deverá ser oficial da empresa, com o n° do CNPJ da 
empresa). Esta despesa será reembolsada ao final da Conferência Nacional, somente com a apresentação dos 
recibos. 
Importante: A Conferência Nacional não pagará as despesas de taxi e/ou combustível.  
 

- Se eu precisar alterar a data da minha passagem após ela ter sido emitida? 

O(A) delegado(a) poderá alterar a sua passagem, mas a comissão organizadora não pagará os custos adicionais 
pela alteração. 
 

- Eu nunca viajei de avião e me sinto inseguro. O que eu faço quando chegar no aeroporto? Terá 
acompanhamento no embarque, conexões e desembarque? 
No aeroporto os(as) delegados(as) deverão se dirigir até o balcão de atendimento da companhia aérea da sua 
passagem e fazer os procedimentos para embarque (check in e despacho de bagagens). Caso esteja viajando 
sozinho(a), comunique isso ao atendente da companhia aérea, que poderá apoiá‐lo(a) durante a viagem. 
Quando chegar no aeroporto de Salvador, após pegar as suas malas, provavelmente haverá uma pessoa com 
um mini cartaz da Conferência te esperando e orientando onde está o ônibus/van. 
 

- Minha bagagem está muito pesada. Quem paga o excesso de peso? 
O limite de peso da bagagem na maioria das empresas aéreas é 20kg. Se sua mala estiver mais pesada do que 
isso, a companhia aérea poderá cobrar o excesso de peso, que custa muito caro. A organização da Conferência 
não pagará do excesso de bagagem dos(as) delegados(as). 
 

- Perdi o vôo de partida. Perdi o vôo na conexão. O que faço? Quem devo procurar para informações? 



 
Entre em contato imediatamente com a empresa aérea de sua passagem. A comissão organizadora não se 
responsabilizará pelos gastos a mais devido a perda de vôo. 
 

- E se minha viagem não for de avião? 
Os(as) delegados(as) da sociedade civil que farão todo o trajeto até Salvador de ônibus deverão comprar suas 
passagens e guardar os bilhetes para o reembolso ao final da Conferência Nacional. Neste caso o(a) delegado(a) 
deverá comunicar ao articulador(a) estadual sobre o horário de sua chegada em Salvador. 
 

- O que devo fazer com o bilhete de embarque aéreo, bilhete de ônibus/barco e os recibos? 
Os(as) delegados(as) da sociedade civil que receberam a passagem aérea e compraram passagem de 
ônibus/barco deverão guardar os bilhetes de embarque e os recibos cuidadosamente para a prestação de 
contas e reembolso. 
  

- Tenho uma criança pequena e não tenho com quem deixar. Ela pode ir comigo? 
É uma decisão que cabe a cada delegado(a). Entretanto, é importante saber que a organização da Conferência 
Nacional não se responsabilizará pelos filhos(as) dos(as) delegados(as) e não pagará os custos relacionados à 
criança. 
 

- Vai ter alguém para cuidar da criança enquanto participo das atividades da Conferência? 
Não. Haverá um “espaço criança”, mas não haverá ninguém da organização ou da equipe de apoio responsável 
por tomar conta de crianças durante a Conferência. 
 

Chegada em Salvador, Hospedagem e Alimentação 

- Quando eu chegar em Salvador, para onde eu vou? Vai ter alguém me esperando? 
Na chegada no aeroporto em Salvador, recepcionistas estarão com placas indicando a Conferência Nacional e 
irão direcionar os(as) delegados(as) para os ônibus/van/carro que os(as) levarão diretamente para a 
Conferência ou para o Hotel. 
 
‐ Qual o dia/horário/local do credenciamento?  
Dia 7 de novembro (segunda‐feira), das 8h às 18h, no andar térreo do Centro de Convenções da Bahia. 
 

- Onde vou ficar hospedado durante a Conferência? 
Os(as) delegados(as) da sociedade civil ficarão hospedados(as) em hotéis, e haverá traslado entre o hotel e a 
Conferência no início e final dos trabalhos de cada dia.  
Os(as) delegados(as) do governo poderão ficar hospedados no mesmo hotel (desde que façam sua reserva 
antecipadamente, diretamente no hotel) ou no local que desejarem. 
 

- Quem pagará os custos de hospedagem do hotel?  
A hospedagem dos(as) delegados(as) da sociedade civil será paga pela Conferência Nacional. Não serão pagas 
pela organização da Conferência as despesas com ligações, bebidas e alimentos do hotel. 
A hospedagem dos(as) delegados(as) do governo é de responsabilidade do Estado ou do seu órgão de origem. 
 

- Tem uma geladeira (frigobar) no quarto com refrigerantes e alimentos, posso consumir?  
A organização da Conferência Nacional irá disponibilizar água para os(as) delegados(as) nos hotéis. Os demais 



 
itens da geladeira que forem consumidos deverão ser pagos pelos(as) próprios delegados(as). 
 

- Vou ficar sozinho no quarto? 
Os(as) delegados(as) da sociedade civil serão hospedados em quartos duplos e irão dividir o quarto com 
outro(a) delegado(a). 
 

- Se eu levar minha criança, ela poderá ficar comigo no hotel? 
A organização da Conferência Nacional não poderá arcar com as despesas da hospedagem de crianças. Os(as) 
delegados(as) da sociedade civil que decidirem levar crianças deverão arcar com as despesas do hotel e de toda 
a viagem.  
É importante lembrar que os(as) delegados(as) da sociedade civil irão dividir o quarto com outros(as) 
delegados(as), e estes podem não querer uma criança no quarto. Além disso, o hotel irá cobrar um valor 
adicional pela hospedagem da criança.   
 

- As refeições serão pagas pelo evento?   
Os(as) delegados(as) da sociedade civil terão o café da manhã no hotel, e o almoço, jantar e lanches na 
Conferência Nacional, custeados pela organização do evento.  

 

- Sou diabético, celíaco, hipertenso, vegetariano ou tenho outra necessidade ou restrição alimentar. Haverá 
alimentação especial? 
Sim. As necessidades alimentares especiais que foram descritas na ficha de inscrição dos(as) delegados(as) 
serão atendidas na medida do possível.  

 
Deslocamento em Salvador 

- Como vou me deslocar do hotel para a Conferência? 
Haverá transporte dos hotéis onde estão hospedadas os(as) delegados(as) da sociedade civil até o local da 
Conferência e retorno, em horários pré‐determinados. 
 

- E o deslocamento dos delegados de governo e convidados? 
A organização da Conferência não é responsável pelo traslado de delegados governamentais e convidados. Caso 
eles estejam hospedados nos mesmos hotéis dos delegados da sociedade civil, poderão usufruir do traslado.  

 
‐ E os delegados de governo e convidados que não estejam hospedados nos hotéis onde estão os delegados 
da sociedade civil, como se deslocarão para a Conferência? 
Estes poderão se deslocar até os hotéis em que a sociedade civil está hospedada por conta da Conferência ou 
chegar na Conferência por transporte próprio (taxi, ônibus urbano...). 
 

- Se eu perder o ônibus do hotel para a Conferência, alguém virá me buscar depois? 
Não. Se os(as) delegados(as) perderem o ônibus, deverão se deslocar até o local da Conferência por conta 
própria e neste caso não haverá reembolso. 

 
Participação na Conferência 

- Como e quando recebo o material e o crachá da Conferência? 
Todos(as) os(as) participantes deverão fazer o credenciamento para receber o material e o crachá da 



 
Conferência. O credenciamento será organizado por estado, e somente as pessoas já inscritas como 
delegados(as) e convidados(as) poderão se credenciar.  

 

- Perdi meu crachá, como faço para conseguir outro? 
O seu crachá de delegado(a) ou convidado(a) deve ser guardado com todo o cuidado pois é o seu “documento 
de identidade” durante a Conferência. Com ele se distingue quem pode votar nas plenárias e grupos de 
trabalho, e permite a entrada nos espaços da Conferência.  
Em hipótese alguma será feita 2ª via do crachá e sem ele você não poderá entrar e/ou participar das atividades 
da Conferência. 
 

- Não tenho crachá. Poderei acompanhar as plenárias como ouvinte? 
Não. Para participar de qualquer atividade da Conferência Nacional você precisa estar inscrito e credenciado, e 
conseqüentemente ter um crachá. Sem o crachá não é possível entrar no espaço da Conferência Nacional. 
Importante: Não será permitida a entrada de pessoas que não estão inscritas como delegados ou convidados na 
4ª Conferência. 

 

- Estou passando mal. Onde recorro para ter assistência? 
Haverá uma ambulância no Centro de Convenções com a equipe médica para atendimento dos casos de 
urgência. 

 
Prestação de contas 

- Onde entrego os comprovantes aéreos e recebo o reembolso das despesas de deslocamento? 
No mesmo local do credenciamento, a partir do dia 09 de novembro. Haverá um guichê para o seu Estado. 
 

- E se eu perdi os comprovantes? 
É preciso solicitar a 2ª via para a companhia aérea que emitiu a sua passagem, no aeroporto. 
 

Volta para Casa 

- Que dia vou voltar para casa? 
Os(as) delegados(as) da sociedade civil, que terão suas despesas pagas pela organização da Conferência 
Nacional, sairão de Salvador no dia 10 após as 22h ou no dia 11 de novembro. 
 

- Tenho que voltar mais cedo, tive um problema no meu estado (doença na família, morte, acidente, etc) e não 
posso ficar. Como fazer para voltar?  
O(A) participante poderá alterar a sua passagem, mas a comissão organizadora não pagará os custos adicionais 
pela alteração. Você pode alterar seu dia e/ou horário de volta, procedendo da seguinte forma: 1) você mesmo 
deve procurar a companhia aérea e alterar dia e/ou horário; 2) você paga o valor cobrado pela companhia; 3) 
realiza o check‐in eletrônico; 4) tira cópia deste check‐in e o entrega à organização do evento – para efeito de 
prestação de contas. 
 

- Como será organizada a volta?  
Os(as) delegados(as) da sociedade civil farão o check in do vôo de volta no local da Conferência, em horário 
determinado. Haverá transporte do hotel até o aeroporto com antecedência para o embarque. 
 



 
- E as despesas com transporte na viagem de volta ao estado e para o interior? Alguém ficará responsável por 

isso? 
Os(as) delegados(as) da sociedade civil, ao realizarem a prestação de contas, receberão o reembolso da 
passagem terrestre/fluvial da ida e o recurso para a volta, desde que apresentem os bilhetes e comprovantes.  

 
Outras Dúvidas 

- Se tiver algum problema durante a Conferência (transporte, alimentação, sumiço de delegado) a quem 
procurar?  
A primeira pessoa de contato dos(as) delegados(as) deve ser o(a) articulador estadual. Ele(a) saberá a quem 
recorrer.  
Caso não encontre o(a) articulador(a) no momento de emergência, procure uma pessoa da comissão 
organizadora. 
 

- Onde ou com quem consigo informações sobre a delegação do meu estado? Qual telefone posso ligar? Tem 
um e‐mail?  
Veja abaixo os contatos dos articuladores estaduais. 
 

 
Nome e contato dos Articuladores Estaduais para a 4a Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

 

Estado Articulador e‐mail Telefone
AC Geesse Rocha brancoesperanca@hotmail.com (68) 3223‐2193
AL Ariana Bezerra arianabezerra_nutricionista@yahoo.com.br  (82) 3315‐2890
AM Neires Bader neiresbader@yahoo.com.br (92) 4009‐9266
AP Kátia Cilene Almeida mendonakatia@yahoo.com.br (96) 8103‐0982
BA Márcia Dias conseabahia@gmail.com (71) 3115‐3817
CE Francisco Tabosa ftabosa@uol.com.br (85) 3101‐1563
DF Everaldo dos Santos everaldo.cavazzo@gmail.com (61)9821‐3411
ES Marilene Cristo consea@seastdh.es.gov.br (27) 3227‐4811
GO João Bertolino Filho joao.filho.mda@gmail.com (62) 8143‐3402
MA José de Ribamar Rocha rocharural@hotmail.com (98) 8841‐0052
MG José Ivanir Duarte jose.miranda@consea.mg.gov.br (31) 3915‐0927
MS Marinês Barbosa ines007@gmail.com (67) 9136‐2770
MT Josita Priante jositacp@terra.com.br (65) 3661‐5030
PA Edna Ribeiro edna_marta@yahoo.com.br (91) 3219‐4430
PB Maria Célia dos Santos mceliafs@gmail.com (83) 3218‐5630
PE Maria José Filha mjmfilha@prorural.pe.gov.br (81) 3181‐3168
PI Samara Sampaio samarasampaio@hotmail.com (86) 3222‐2464
PR Ednaldo Michellon emichellon@hotmail.com (44) 3011‐8952
RJ José Gonçalves de Mesquita mesquitapraiano@yahoo.com.br (21) 2334‐9532
RN Ileuda Maria de Freire imafre@hotmail.com (84) 8757‐9072
RO Cleusa Firmino Medeiros cleusa_firmino@hotmail.com (69) 3216‐ 5395
RR Lidiomar Pontes consea_rr@yahoo.com.br (95) 2121‐2648



 
RS Lecian Conrad leciangilberto@yahoo.com.br (54) 3324‐6573
SC Natal Magnanti vianei10@brturdo.com.br (49) 3222‐4255
SE Joselene Ribeiro jomenesesribeiro@gmail.com (79) 3246‐4906
SP João Batista Donadio jdonadio@sp.gov.br (11) 5067‐0444
TO Eni Tereza Felipe eniecosol@gmail.com (63) 3218‐2204

 
Comissão Organizadora

4conferencia@planalto.gov.br 
(61) 3411.2747/2746/ 2747 fax 

 

 
 



 
 
Comunicado n°: 012 
Data: 25/10/2011 
 
Assunto: Prazo Final para Troca de Delegados 
 
Devido à necessidade de encerramento das inscrições no sistema Datasus para as devidas providências de organização, 
os prazos e procedimentos para substituição dos(as) delegados(as) da sociedade civil e do poder público por seus 
respectivos suplentes são: 
 

- Delegados(as) do poder público: até as 18h do dia 27 de outubro (quinta‐feira), desde que constem na 
respectiva ata como delegado suplente, mediante envio de ofício com justificativa e assinado por membros da 
Comissão Organizadora da Conferência Estadual. O ofício deverá ser enviado para o e‐mail 
4conferencia@planalto.gov.br acompanhado da ficha de inscrição preenchida pelo(a) delegado(a) suplente.  
 

- Delegados(as) da sociedade civil: conforme informativo enviado por e‐mail para os articuladores e Conseas 
Estaduais, o prazo de substituição se encerrou no dia 20 de outubro 

 
 
Para outras informações, entrar em contato com a Secretaria do Consea Nacional. 
 

Comissão Organizadora 
4conferencia@planalto.gov.br 

(61) 3411.2747/2746/ 2301(fax) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Comunicado n°: 013 
Data: 27/10/11 
Assunto: Atividades Integradoras Confirmadas

Apresentamos a todos(as) as atividades integradoras que serão realizadas no dia 08 de novembro de 2011, em Salvador 
(BA), durante a 4ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar, das 18h30 às 20h30.  

A organização da Conferência disponibilizará 01 sala com capacidade para até 50 pessoas, água e café, computador e 
data‐show. O número e local das salas onde ocorrerão as atividades serão divulgadas no momento do credenciamento. 

A organização da atividade, a mobilização de participantes, a elaboração do material, o desenvolvimento da 
metodologia e as cópias do material ficarão a cargo da entidade ou pessoa responsável pela atividade. A Comissão 
Organizadora não é responsável por essas ações.  

O acesso às atividades integradoras será aberto aos delegados(as) e convidados(as). Não haverá inscrições prévias, 
sendo que o número total participantes será de 50 pessoas para cada sala. 

Comissão Organizadora 
4conferencia@planalto.gov.br 
(61) 3411.2747/2746/ 2301 fax 
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 Tipo de evento Entidade(s) Proponente(s) Coordenação Tema Principal Título do evento

1 Oficina  Ação Brasileira pela 
Nutrição e Direitos 
Humanos (ABRANDH) 

Marilia Leão Divulgar o curso a distância 
a ser oferecido pela 
ABRANDH com o apoio do 
MDS, que visa contribuir 
para a formação e 
desenvolvimento de 
capacidades e competências 
dos conselheiros estaduais, 
distrital e municipais para 
qualificar o processo de 
implantação do SISAN nas 3 
esferas de governos 

Fortalecendo o DHAA 
e a implementação do 
SISAN no Estados e 
Municípios 

2 Oficina Agentes de Pastoral Negros 
do Brasil (APNS) 
Frente Parlamentar de 
Segurança Alimentar e 
Nutricional da Alesp‐SP, 
Coordenação Temática da 
4ª Conferencia de SAN ‐ SP/ 
CONSEA 

Edgard 
Aparecido de 
Moura 

Acesso da população negra 
às políticas públicas de 
Segurança Alimentar e 
Nutricional 
 
 
 

Acesso da população 
negra às políticas 
públicas de SAN  

3 Oficina Articulação no Semi‐Árido 
Brasileiro (ASA) 

Naidison 
Quintella 
Baptista 

Produção de alimentos no 
Semi‐árido 

Produção de 
alimentos para a 
segurança e a 
soberania alimentar 
no Semi‐árido 
brasileiro  

4 Oficina Câmara Interministerial de 
Segurança Alimentar e 
Nutricional (CAISAN) 

Valéria Torres 
Amaral Burity 

Reunir representantes 
governamentais para: 1) 
Discutir o SISAN: 2) 
Apresentar e a metodologia 
de construção do I Plano 
Nacional de SAN e 3) 
Apresentar recomendações 
a gestores estaduais e 
municipais para construção 
de planos de SAN 

O SISAN e a 
metodologia de 
elaboração do Plano 
Nacional de Segurança 
Alimentar e 
Nutricional: 
Avanços e desafios da 
experiência da 
intersetorialidade na 
Política Nacional de 
Segurança Alimentar e 
Nutricional 

5 Exposição o 
filme “O 
Veneno Está na 
Mesa” 

Campanha Permanente 
Contra os Agrotóxicos e Pela 
Vida 

Moyses Galvão 
Veiga 

A Contaminação das 
Pessoas, dos Alimentos e do 
Meio Ambiente por 
Agrotóxicos 

Os Agrotóxicos e os 
Riscos para a 
Soberania e Segurança 
Alimentar e 
Nutricional 

6 Oficina Centro de Excelência Contra 
a Fome, Programa Mundial 
de Alimentos das Nações 
Unidas 

Daniel Balaban 
e Christiani 
Buani 

Experiências Internacionais 
em Alimentação Escolar 

School Feeding: 
sharing international 
experiences 
Alimentação Escolar: 
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compartilhando 
experiências 
internacionais 

7 Oficina  Centro Vianei de Educação 
Popular 

Natal João 
Magnanti 

Agroecologia como 
paradigma da agricultura 
familiar 

Oficina de articulação 
política do campo 
agroecológico 

8 Oficina  Rede Nacional de 
Mobilização Social (COEP) e 
GT Mudanças Climáticas 
Pobreza e Desigualdade, do 
Fórum Brasileiro de 
Mudanças Climáticas 
(FBMC) 

Gleyse Peiter Mudanças climáticas e 
Segurança Alimentar e 
Nutricional 

Mudanças climáticas e 
Segurança Alimentar e 
Nutricional 

9 Encontro Conab, MDS, MMA, MDA Rogerio 
Neuwald 

Política de Garantia de 
Preços Mínimos da 
Sociobiodiversidade ‐ 
PGPM‐Bio e Programa de 
Aquisição de Alimentos ‐ 
PAA  
 

A PGPM‐bio e o PAA 
no Fortalecimento dos 
Povos e Comunidades 
Tradicionais e 
Extrativistas do Meio 
Rural 

10 Roda de 
Conversa 

Consea‐CE, Consea‐RS, Fian 
Brasil, Rede de Educação 
Cidadã (Recid) 

Elza Maria 
Franco Braga  

Articulação de Políticas 
Públicas em SAN  

Relato e Discussão de 
Experiências 
Inovadoras em SAN: 
Avanços e Desafios da 
Intersetorialidade 

11 Oficina  Coordenação Geral de 
Educação Alimentar e 
Nutricional, Departamento 
de Estruturação e 
Integração de Sistemas 
Públicos Agroalimentares, 
SESAN/MDS 

Patrícia Chaves 
Gentil 

Educação Alimentar e 
Nutricional nas Políticas 
Públicas 

Segunda etapa 
presencial de 
organização do marco 
teórico da Educação 
Alimentar e 
Nutricional no âmbito 
das Políticas Públicas 

12 Debate  Comissão Permanente do 
Direito Humano à 
Alimentação Adequada 
CONSEA (CP4/CONSEA) e 
Comissão Especial de 
Monitoramento de 
Violações do Direito 
Humano à Alimentação 
Adequada do Conselho de 
Defesa dos Direitos da 
Pessoa Humana (CEM‐
DHAA/CDDPH) 

Elisabetta 
Recine 

Plano Nacional de SAN ‐ 
DHAA ‐ realização, 
exigibilidade, violações e 
monitoramento 

Plano Nacional de 
Segurança Alimentar e 
Nutricional: 
monitoramento da 
realização e 
exigibilidade do DHAA

13 Oficina 
 
 
 

Comissão Permanente dos 
Povos Indígenas do Consea 
Nacional (CP6/Consea) 

Terezinha 
Aparecida 
Borges Dias 

Conservação, manejo e uso 
sustentável da 
agrobiodiversidade indígena 

Agrobiodiversidade e 
Segurança 
Alimentar:Troca de 
Sementes Tradicionais 
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 Indígenas

14 Reunião Comissão de Presidentes de 
Consea Estaduais (CPCE) 

Pedro Kitoko Encontro dos Presidentes de 
Consea Estaduais com 
convidados 

Encontro dos 
Presidentes de Consea 
Estaduais com 
convidados 

15 Painel Departamento de Avaliação 
(DA), Secretaria de 
Avaliação e Gestão da 
Informação (SAGI/MDS) 
 
 
 

Cristiane dos 
Santos Pereira 

Segurança Alimentar e 
Nutricional em 
Comunidades Quilombolas 

Medindo a Segurança 
Alimentar e 
Nutricional em 
Comunidades 
Quilombolas: a 
experiência do MDS 

16 Oficina de troca 
de experiências 

Federação Nacional das 
Associações de Celíacos do 
Brasil (FENACELBRA) 

Lucélia Silva 
Costa 

As necessidades alimentares 
especiais e identificação das 
situações de violação do 
direito humano básico a 
uma alimentação adequada 
deste segmento 
populacional 

Alimentação 
Adequada e Saudável 
dos cidadãos com 
necessidades 
alimentares especiais 

17 Apresentação 
de experiências  

Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da 
Educação (FNDE/MEC) 

Solange 
Fernandes de 
Freitas Castro 

Programa Nacional de 
Alimentação Escolar 

Experiências na 
execução do Programa 
Nacional de 
Alimentação Escolar ‐ 
PNAE 

18 Mesa Redonda 
com 
lançamento de 
livro elaborado 
pelo Grupo 
Nutrição e 
Pobreza do 
IEA/USP 
 
 

Grupo de Estudos Nutrição 
e Pobreza 
Instituto de Estudos 
Avançados ‐ USP 

Ana Lydia 
Sawaya 

Desnutrição, Pobreza e 
Sofrimento Psíquico: 
Ampliar a reflexão sobre as 
diversas facetas das 
privações vivenciadas pelas 
comunidades pobres 
 
 

Desnutrição, Pobreza 
e Sofrimento Psíquico
 

19 Oficina GT Agricultura e GT Meio 
Ambiente da Rede Brasileira 
pela Integraçao Nacional 
(REBRIP) e Instituto de 
Estudos Sócio Econômicos 
(INESC) 

Adriano 
Campolina 

As Negociações do G20 
Agricultura 

Atualização sobre as 
Negociação do G20 
Agricultura 
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20 Mesa redonda  GT de Organização do 
Encontro Nacional de SAN 
no Contexto da Política de 
Desenvolvimento Urbano 

Edno Honorato 
de Brito 

Lançamento da Revista e do 
Jornal ‐ "Segurança 
Alimentar e Nutricional no 
Contexto do 
Desenvolvimento Urbano", 
Apresentação e debate dos 
resultados do Encontro 
Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional no 
Contexto da Política 
Desenvolvimento Urbano 

Segurança Alimentar 
no Contexto do 
Desenvolvimento 
Urbano  

21 Seminário GT Gênero e Segurança 
Alimentar e 
Nutricional/Consea 

Andréa Butto,
Célia Varella e 
Márcia 
Leporace 
 

Gênero, Soberania e 
Segurança Alimentar e 
Nutricional 

Mulheres Construindo 
a Soberania e a 
Segurança Alimentar e 
Nutricional.  

22 Oficina Instituto Nacional de 
Estudos Socioeconômicos ‐ 
INESC 

Edélcio Vigna O monitoramento das 
políticas públicas de SAN 
por meio do Orçamento de 
Segurança Alimentar e 
Nutricional 

Orçamento e 
Segurança Alimentar e 
Nutricional 

23 Oficina MCT/Secretaria de Ciência e 
Tecnologia para Inclusão 
Social/Coordenação‐Geral 
de Pesquisa e 
Desenvolvimento da 
Segurança Alimentar e 
Nutricional 

Vera Lúcia 
Lemos Soares 

Agenda de Prioridades em 
Ciência e Tecnologia e 
Segurança Alimentar e 
Nutricional 

Prioridades de Ciência 
e Tecnologia em 
Segurança Alimentar e 
Nutricional 

24 Oficina 
participativa 

Instituto de Estudos, 
Formação e Assessoria em 
Politicas Sociais (Polis) 
Incubadora Tecnológica de 
Cooperativas Populares da 
USP (ITCP) 
Secretaria do Verde e Meio 
Ambiente ‐ Nucleo de 
Gestão Descentralizada 
Centro Oeste I (SVMA NGD 
CO) 
Centro de Referência em 
Segurança Alimentar e 
Nutricional Sustentável do 
Butantã (CRSANS BT) 

Mariana 
Monferdini 
Romão e Aline 
Queiroz de 
Souza 

Agricultura Urbana, 
Economia Solidária, relações 
de produção e consumo 

Plantando a 
integração da 
Segurança Alimentar, 
Economia Solidária, 
Meio Ambiente e 
Saúde pela Agricultura 
Urbana 

25 Oficina Programa Mesa 
Brasil/Departamento 
Nacional do SESC  
Programa Banco de 
Alimentos ‐SESAN/MDS 

Cláudia Márcia 
Roseno 

Pactuação na 
Operacionalização dos 
Bancos de Alimentos no 
Brasil 

Encontro de 
Representantes de 
Bancos de Alimentos 
brasileiros  
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26 Diálogo e troca 
de experiências 

REDSAN/PALOP ‐ Rede da 
Sociedade Civil para SAN 
nas PALOP ‐ Portugal 

Carlos Aguilar e 
João Pinto 

Mobilização Social para a 
Segurança Alimentar e 
Nutricional no Espaço 
Lusófono 

Mobilização Social 
para a Segurança 
Alimentar e 
Nutricional no Espaço 
Lusófono 

27 Debate Rede Evangélica Paranaense 
de Ação Social (REPAS) e 
Cooperativa Solidária de 
Produção Industrial e 
Comércio de Equipamentos 
Ambientais 
(COOPERBIOBRASIL) 

Werner Fuchs Agrocombustíveis X 
Alimentação Saudável 
  

É Possível Coexistirem 
de Forma Sustentável 
a Produção de 
Agrocombustívels e de 
Alimentos Saudáveis 
na Agricultura 
Familiar?  

28 Oficina Universidade Federal de 
Goiás/Faculdade de 
Nutrição/Centro 
Colaborador em 
Alimentação e Nutrição do 
Escolar (CECANE‐UFG) 
CP6/CONSEA ‐ Comissão 
Permanente de SAN das 
Populações Negras e Povos 
Tradicionais  
Departamento de 
Avaliação/SAGI/MDS 

Estelamaris 
Tronco Monego

Alimentação escolar Limites e 
Possibilidades do 
Programa Nacional de 
Alimentação Escolar 
Quilombola 

29 Oficina Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG) 
Programa de Extensão 
Nutrição e Cidadania 
(PENuC); 
Prefeitura Municipal de 
Conceição do Mato Dentro 
(PMCMD) 
Secretaria Municipal de 
Educação (SME). 

José Divino 
Lopes Filho 

Promoção do Direito 
Humano à Alimentação 
Adequada (DHAA) 

Comer, Crescer e 
Aprender: Realizando 
o Direito Humano à 
Alimentação 
Adequada na Escola e 
na Comunidade 

30 Mesa de 
Debate 
 

Ministério do Meio 
Ambiente (MMA), 
Ministério do 
Desenvolvimento Agrário 
(MDA), Ministério do 
Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome (MDS), 
Secretaria Geral da 
Presidência (SPR), Secretaria 
do Conselho de 
Desenvolvimento Social e 
Econômico (SEDES) 

Larisa Ho Bech 
Gaivizzo, Marco 
Pavarino, 
Priscila Bocchi, 
Marcelo Costa 
e Adroaldo 
Quintella 

Conferência das Nações 
Unidas sobre 
Desenvolvimento 
Sustentável (Rio+20) 

Rio+20: novos temas 
da agenda do 
desenvolvimento 
sustentável 
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Comunicado n°: 014 
Data: 31/10/11 
Assunto: Substituição de delegados(as) 

Conforme o Comunicado 012, o prazo para substituição dos(as) delegados(as) antes da Conferência se encerrou no dia 
27 de outubro.  

 

Para substituição de delegados(as) estaduais no ato do credenciamento, será necessário:  
a) que o(a) substituto(a) tenha sido escolhido na Conferência Estadual, constando da respectiva Ata como 

delegado suplente;  
b) apresentar declaração do respectivo Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, assinado 

por seu Presidente ou substituto legal, ou pelo coordenador da delegação estadual, informando 
o(a) delegado(a) que está sendo substituído(a) e seu substituto(a), respeitadas as vagas para 
sociedade civil, governo e cotas, conforme definido no Regimento da 4ª CNSAN [o delegado de 
cota só pode ser substituído por suplente de cota; o delegado de governo só pode ser substituído 
por suplente de governo; o delegado sociedade civil só pode ser substituído por suplente 
sociedade civil]. 
 

Comissão Organizadora 
4conferencia@planalto.gov.br 
(61) 3411.2747/2746/ 2301 fax 
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Comunicado n°: 015 
Data: 01/11/11 
 
Assunto: Transporte terrestre/fluvial de delegados(as) 
Os(as) delegados(as) da sociedade civil que moram em cidade sem aeroporto deverão se deslocar (de ônibus 
intermunicipal ou barco) até a cidade onde sai o vôo. Deverão pagar esta despesa, pedir o recibo e guardá‐lo com todo o 
cuidado (o recibo deve ser oficial ter n° do CNPJ da empresa de transporte).  
Esta despesa será reembolsada na Conferência Nacional, mas somente com a apresentação dos recibos, mesmo no caso 
de transportes alternativos. 
  
Observações importantes:  

1. A Conferência Nacional não pagará as despesas de combustível nem de taxi.  
2. Caso haja necessidade de pegar transportes alternativos (como vans e coletivos), o reembolso desta despesa 

somente será possível mediante recibo assinado e com o trajeto descrito.  
 

Comissão Organizadora 
4conferencia@planalto.gov.br 
(61) 3411.2747/2746/ 2301 fax 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

105

10.5 Regulamento Interno da 4a CNSAN, Aprovado em Plenária. 
 

REGULAMENTO INTERNO 
 

CAPÍTULO I 
DA FINALIDADE 

 
Art. 1o. Este Regulamento tem por finalidade definir as regras de funcionamento e organização da 4ª Conferência 
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – 4ª CNSAN, convocada pelo Decreto de 1º de dezembro de 2010, 
conforme Regimento aprovado pela Resolução Consea no. 002/2010, de 21 de dezembro de 2010, publicada no DOU 
de 22/12/2010.  
 

CAPÍTULO II 
DA PROGRAMAÇÃO 

 

Art. 2º. A 4ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional seguirá a programação constante no 
Anexo I. 
 

CAPÍTULO III 
DA COORDENAÇÃO 

 

Art. 3o. Os trabalhos da 4ª CNSAN serão coordenados pela Comissão Organizadora da 4ª CNSAN, composta, 
nos termos do seu Regimento, por: 

 
I – Grupo Executivo; 
II – Subcomissão de Conteúdo e Metodologia; 
III – Subcomissão de Infraestrutura, Mobilização e Comunicação. 
 
 

§ 1º. As Plenárias e Sub‐Plenárias da 4ª Conferência Nacional de Segurança e Nutricional serão coordenadas por 
uma mesa constituída de membros da Comissão Organizadora ou por delegados(as) ou convidados(as) por ela 
indicados(as). 

 
 § 2º. A Comissão Organizadora contará ainda com a Secretaria Executiva do Consea Nacional e com as equipes 

de relatoria, facilitação e sistematização, com composição definida pelo Grupo Executivo e atuando sob a 
coordenação da Sub‐Comissão de Conteúdo e Metodologia. 

 
 

CAPÍTULO IV 
DO CREDENCIAMENTO 

 

Art. 4º. O credenciamento dos(as) delegados(as), convidados(a), expositores(as) e imprensa será realizado no 
dia 7 de novembro de 2011, das 8h às 20h e no dia 08 de novembro até as 12h (meio dia), no Centro de Convenções 
de Salvador – BA.  
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§ 1º. No ato do credenciamento, será exigido documento original de identificação com foto, pois só será 
permitida a participação de delegados e convidados previamente inscritos pelos Conseas Estaduais, Consea Nacional e 
Caisan. 

§ 2º.  Os crachás de delegado e convidado serão entregues no momento do credenciamento e são de uso 
obrigatório em todos os momentos da Conferência.     

§ 3º. Os crachás de delegado terão o verso colorido, para facilitar a contagem dos votos. 

 
CAPÍTULO V 

DO TEMÁRIO 
 
Art. 5o. Nos termos do seu Regimento, a 4ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional será intitulada 
“Alimentação Adequada e Saudável: Direito de Todos” e será constituída pelos seguintes Eixos Temáticos: 

 
I ‐ Eixo 1 – Avanços, ameaças e perspectivas para a efetivação do direito humano à alimentação adequada e 

saudável e da soberania alimentar; 
II – Eixo 2 – Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional; 
III – Eixo 3 – Sistema e Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. 
 

 
Art. 6o. Os debates e deliberações da 4ª CNSAN tem como subsidio o “Documento‐Base”.  
 

CAPÍTULO VI 
DAS ATIVIDADES 

 
Art. 7o. As atividades da 4ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – 4ª CNSAN serão organizadas 
da seguinte forma: 

 
I. Painéis; 
II. Grupos de Trabalho; 
III. Sub‐Plenárias; 
IV. Plenárias; 
V. Atividades Integradoras. 
 

 
SEÇÃO I 

DOS PAINÉIS 
 

Art. 8º. Os Painéis irão abordar os Eixos Temáticos I, II e III e tem por objetivo informar e orientar os 
participantes para os Grupos de Trabalho. 

 
§ 1º. Durante o debate, os(as) delegados(as) e convidados(as) poderão manifestar‐se verbalmente ou por 

escrito, apresentando perguntas ou observações pertinentes ao tema. As manifestações serão organizadas em blocos. 
 
§ 2º. O tempo máximo para cada intervenção será 3 (três) minutos, não prorrogáveis. 
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§ 3º. A coordenação do painel organizará as inscrições, observado o tempo disponível, e poderá definir o 

número máximo de inscrições para esta atividade. 
 

SEÇÃO II 
DOS GRUPOS DE TRABALHO 

 

Art. 9º.  Serão constituídos 35 (trinta e cinco) Grupos de Trabalho, com o objetivo de discutir as proposições 
referentes ao temário da 4ª CNSAN. Os grupos de trabalho se reunirão, de acordo com a programação constante do 
Anexo I deste documento.  

§ 1º. Os grupos supracitados serão divididos da seguinte forma: 
I – 10 (dez) grupos discutirão as proposições do Eixo 1; 
II – 15 (quinze) grupos discutirão as proposições do Eixo 2. Para garantir que todas as proposições sejam 

debatidas com a mesma profundidade, os grupos vinculados a este Eixo serão subdividos em: 
a) Bloco A: iniciarão suas discussões pelas proposições relativas às Diretrizes 2 (Promoção do abastecimento e 

estruturação de sistemas sustentáveis e descentralizados, de base agroecológica, de produção, extração, 
processamento e distribuição de alimentos) e 7 (Apoio às iniciativas de promoção da soberania alimentar, 
segurança alimentar e nutricional e do direito humano à alimentação adequada em âmbito internacional e 
as negociações internacionais);  

b) Bloco B: iniciarão suas discussões pelas proposições relativas às Diretrizes 1 (Promoção do acesso universal 
à alimentação adequada e saudável), 3 (Instituição de processos permanentes de educação alimentar e 
nutricional, pesquisa e formação nas áreas de SAN e do DHAA) e 5 (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);  

c) Bloco C: iniciarão suas discussões pelas proposições relativas às Diretrizes 4 (Promoção, universalização e 
coordenação das ações de SAN voltadas para quilombolas e demais povos e comunidades 
tradicionais de que trata o Decreto nº 6.040 e povos indígenas) e 6 (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);  

III –10 (dez) grupos discutirão as proposições do Eixo 3. 
 
§ 2º. Cada Grupo de Trabalho terá, no máximo, 57 (cinqüenta e sete) participantes, dos quais até 10 (dez) 

convidados(as).  
§ 3º. A distribuição dos delegados entre os Grupos de Trabalho obedecerá, sempre que possível, a ordem de 

preferências definida pelo(a) participante no momento de sua inscrição. No caso das subdivisões do Eixo 2, os 
participantes deverão se dirigir às salas do bloco de seu interesse, que serão ocupadas conforme disponibilidade de 
vagas definidas no § 2º, por ordem de chegada. 

 
Art. 10.  Cada Grupo de Trabalho contará com uma equipe, composta por: 
 
 I. Um(a) Coordenador(a), eleito(a) entre seus membros, tendo como atribuições:  

a)  orientar e coordenar os debates;  
b) assegurar o uso da palavra pelos/as participantes;  
c) controlar a ordem e o tempo das intervenções; e  
d) estimular a participação.  
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II. Um(a) Facilitador(a), previamente indicado(a) e capacitado(a) pela Comissão Organizadora da 4ª CNSAN, 
tendo como atribuições:  

a) Abrir os trabalhos e encaminhar a eleição do(a) coordenador(a);  
b) Fazer uma breve apresentação introdutória da contextualização do respectivo eixo 
c) Oferecer apoio metodológico para as atividades do Grupo; 
 

III. Um(a) Relator(a), previamente indicado(a) e capacitado(a) pela Comissão Organizadora da 4ª CNSAN, 
tendo como atribuições:  

a) garantir que as propostas aprovadas sejam registradas de forma apropriada e fidedigna pelo(a) 
Digitador(a);  

b) apresentar o registro das propostas à Equipe de Sistematização e contribuir para a sistematização.  
 

Art. 11.  A atividade dos Grupos de Trabalho consistirá na análise, discussão e deliberação de proposições em 
lugar de propostas, pois é assim que figura no documento base relativas ao temário da 4ª CNSAN, e que estão 
numeradas no “Documento‐base”. Propõem‐se os seguintes procedimentos: 

 

I. Apresentação dos parágrafos, com marcação dos destaques solicitados pelos participantes do Grupo; 
II. Aprovação em bloco dos parágrafos que não foram objeto de destaque no Grupo; 
III. Discussão e deliberação sobre cada um dos parágrafos que foram objeto de destaque. 

 

Art. 12.  Cada Grupo de Trabalho poderá encaminhar para a Equipe de Sistematização apenas uma proposta 
de alteração para cada parágrafo, aprovada por maioria simples dos delegados presentes.  

 
Parágrafo único. As alterações de parágrafo poderão ser de: 

a) supressão total, quando se tratar de suprimir todo o texto do parágrafo;  
b) supressão parcial, quando se tratar de suprimir apenas uma palavra ou conjunto de palavras do 

parágrafo;  
c) adição, quando se tratar do acréscimo de novos conteúdos dentro da temática original do 

parágrafo;  
d) substituição, quando se tratar de supressão de conteúdos e de inserção de novos conteúdos, 

dentro da temática original do parágrafo.  
 
Art. 13. Cada Grupo de Trabalho poderá apresentar no máximo duas novas propostas de inclusão de proposições para 
cada Eixo, desde que trate de tema não contemplado nos parágrafos existentes e que seja aprovado por pelo menos 
2/3 (dois terços) dos(as) delegados(as) presentes.  
 

SEÇÃO III 
DAS SUB‐PLENÁRIAS 

 

Art. 14. Haverá 3 Sub‐Plenárias terão como função aprovar as propostas relativas ao temário da 4ª CNSAN 
advindas dos Grupos de Trabalho, previamente sistematizadas.  

 
Parágrafo único. Participarão das Sub‐Plenárias: 
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I. Os(as) delegados(as), com direito a voz e voto; 
II. Os(as) convidados(as), com direito a voz. 

 
 
Art. 15. A apreciação e deliberação dos parágrafos observarão os seguintes procedimentos: 

 
I. Apresentação e ratificação, mediante aprovação em bloco, dos parágrafos que não foram alterados por 

nenhum dos Grupos de Trabalho;  
II. Apresentação da cada um dos parágrafos para os quais foram aprovadas propostas de alteração pelos 

Grupos de Trabalho e apreciação e votação das propostas de alteração, previamente sistematizadas; 
III. Apresentação, apreciação e votação das propostas de novos parágrafos aprovadas pelos Grupos de 

Trabalho e previamente sistematizadas; 
IV. Cada proposta, em encaminhamento de votação, terá 02 (dois) minutos para a sua defesa e tempo igual 

para o contraditório. Não serão permitidos apartes nos momentos de defesa e de contraditório. Não 
serão permitidos apartes nos momentos de defesa e de contraditório. Não serão permitidas réplicas; 

V. Será permitida mais uma defesa a favor e mais uma contra, caso a Sub‐Plenária não se sentir 
devidamente esclarecida para a votação. 

 
Parágrafo Único. Não serão admitidos novos destaques nas Sub‐Plenárias.  
  

Art. 16. As decisões das Sub‐Plenárias serão tomadas por maioria simples dos (as) delegados(as) 
credenciados(as) presentes. 

§ 1º Cada delegado(a), devidamente credenciado(a), terá direito a 01 (um) voto. 
§ 2º As votações nas Sub‐Plenárias serão feitas levantando‐se o crachá de delegado. 
§ 3º A Sub‐Plenária será instalada com o quórum mínimo de 1/3 (um terço) dos(as) delegados(as) 

credenciados(as) presentes.  
 

SEÇÃO IV 
DAS PLENÁRIAS 

 

Art. 17. As Plenárias se reunirão em três momentos e terão como função aprovar: 
 
I. O Regulamento da 4ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional; 
II. A Declaração Política; 
III. As Moções. 
 
Parágrafo único. Participarão da Plenária: 

 
I. Os(as) delegados(as), com direito a voz e voto; 
II. Os(as) convidados(as), com direito a voz. 
 

Art. 18. As decisões das Plenárias serão tomadas por maioria simples dos(as) delegados(as) credenciados(as) 
presentes. 

§ 1º Cada delegado(a), devidamente credenciado(a), terá direito a 01 (um) voto. 
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§ 2º As votações nas Plenárias serão feitas levantando‐se crachá de delegado. 
§ 3º A Plenária será instalada com o quórum mínimo de 1/3 (um terço) dos(as) delegados(as) 

credenciados(as) presentes.  
 
Art. 19. As moções encaminhadas, exclusivamente por Delegados, deverão ser, necessariamente, de âmbito ou 
repercussão nacional ou internacional e devem ser apresentadas à Secretaria da 4ª CNSAN, até às 14h30min do dia 09 
de novembro de 2011. 

 

§ 1° Cada moção deverá ser assinada por, pelo menos, 160 delegados. 
§ 2° A Secretaria da 4ª CNSAN organizará as Moções recebidas, classificando‐as e agrupando‐as por tema. 

§ 3° O(a) Coordenador(a) da mesa convocará os(as) propositores(as) das moções, por tema, para procederem 
à leitura do texto, garantindo‐se a cada um(a) o tempo de 2 (dois) minutos, no máximo, para a defesa da moção. 

§ 4° Serão concedidos dois minutos para a defesa a favor e dois minutos para contraditório nas moções em 
que houver polêmica, antes de serem submetidas para aprovação do plenário, devendo estas serem identificadas pela 
mesa previamente. 

§ 5º A aprovação das moções será por maioria simples dos(as) delegados(as) presentes. 
 
Art. 20. A deliberação sobre a Declaração Política da 4ª CNSAN observará os seguintes procedimentos: 
 

I. A proposta de Declaração Política será distribuída aos participantes previamente à plenária.  
II. Assegurar‐se‐á aos(às) delegados(as) o direito de solicitar o exame, em destaque, de qualquer item 

proposto. 
III. As solicitações de destaque serão registradas durante a leitura da proposta de Declaração Política, 

submetidas à discussão e deliberação da Plenária e serão chamadas, uma a uma, para suas 
apresentações.  

IV. Os/as propositores/as de destaques terão 02 (dois) minutos, improrrogáveis, para a defesa do seu ponto 
de vista.  

V. A seguir, o/a Coordenador/a da Mesa concederá a palavra, por igual tempo, ao Delegado/a que se 
apresente para defender a proposta original; 

VI. Não será permitida, em qualquer hipótese, réplica.  
VII. Será colocado, em votação, o(s) destaque(s) apresentado(s) em relação a proposta original da 

Declaração; 
VIII. A proposta original da Declaração Política será sempre a proposta de número 1 (um). 

 
Art. 21. Concluída a deliberação da Declaração Política, ocorrerá a sessão de encerramento, constituindo a última 
sessão da Plenária da 4ª CNSAN. 

 
SEÇÃO V 

DAS ATIVIDADES INTEGRADORAS 
 
Art. 22. As atividades integradoras, previamente inscritas e aprovadas pela Comissão Organizadora, deverão ter a 
duração máxima de 2 (duas) horas, no período de 18h30 às 20h30 do dia 08 de novembro de 2011, e consistirão de 
oficinas temáticas, palestras ou outras formas de expressões sócio‐educativas e culturais que abordem experiências 
ou debates de questões relacionados ao tema da Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. 
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CAPÍTULO VII 
DISPOSIÇÕES GERAIS E COMUNS 

 
Art. 23. Será assegurado, pela Mesa Coordenadora da Plenária, o direito à manifestação, "PELA ORDEM", aos(às) 
delegados(as), sempre que qualquer um dos dispositivos deste Regulamento não estiver sendo observado, apontando 
para qual artigo do regulamento estaria sendo descumprido. 
 

Parágrafo único: As "QUESTÕES DE ORDEM" não serão permitidas durante o regime de votação. 
 
Art. 24. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora. 
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10.6  Programação da 4ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 
 

1º dia – 07 de novembro de 2011‐ segunda‐feira

08h às 
18h 

Credenciamento

11h às 
13h00 

Almoço 

13h às 
16h00 

Saudações aos estados 
Aprovação do Regulamento 
 
Auditório Yemanjá 

13h às 
17h10 

Oficina Internacional 

17h às 
18h00 

Conhecendo os estandes 

19h Cerimônia de Abertura com a Presidenta da República Dilma Rousseff e Governadores(as) 
Auditório Yemanjá 

2º dia – 08 de novembro de 2011‐ terça‐feira

08h30 às 
12h30 
 

Painel ‐ Eixo 1‐ Avanços, ameaças e perspectivas para a efetivação do direito humano à alimentação 
adequada e saudável e da soberania alimentar (com três exposições: Consea, Caisan e convidado 
internacional) 
Debate 

12h30 às 
14h30 

Almoço 

14h30 às 
18h30 
 
 
 

Painel ‐ Eixos 2 e 3: Sistema, Política e Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional  
(com três exposições: Consea, Caisan e estado da Bahia) 
Debate 

18h30 às 
20h30 
 

Atividades Integradoras 

3º dia – 09 de novembro de 2011‐ Quarta‐feira

08h30 às 
12h30 
 

Trabalho em Grupo: aproximadamente 57 participantes cada
Grupos 1 ao 10: Eixo 1 ‐ Avanços, ameaças e perspectivas para a efetivação do direito humano à alimentação 
adequada e saudável e da soberania alimentar 
Grupos 11 ao 25: Eixo 2 ‐ Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 
Grupos 26 ao 35: Eixo 3 ‐ Sistema e Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

12h30 às 
14h30 

Almoço 

14h30 às 
16h00 

Finalização dos trabalhos de grupo. 

16h30 às 
18h30 
 

Votação das moções  
Auditório Yemanjá  
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19h  Atividade cultural

4º dia – 10 de novembro de 2011‐ Quinta‐feira

08h30 às 
12h30 

Sub‐plenárias (votação de proposições):
1. Sub‐plenária Eixo 1 ‐ Avanços, ameaças e perspectivas para a efetivação do direito humano à alimentação 
adequada e saudável e da soberania alimentar; 
2. Sub‐plenária Eixo 2: Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional; 
3. Sub‐plenária Eixo 3: Sistema e Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 
 

12h30 às 
14h30 

Almoço 

14h30 às 
15h30 
 
 

Informe da Síntese das sub‐plenárias
 
 
 

15h30 às 
18h00 
 

Declaração política: apresentação e votação
Auditório Yemanjá 
 

18h00 às 
18h30 
 

Encerramento 
Auditório Yemanjá 

 
 

10.7 Equipe de Sistematização e Relatoria 
 
Proposições 
 
Mariana Santarelli (coordenação) 
Vanessa Schotz (coordenação) 
Ana Cavalcanti 
Christiane Gasparini 
Cibele Oliveira 
Eduardo Safons Soares 
Elza Braga 
Irio Conti 
Julian Perez 
Kathleen Sousa Oliveira 
Kátia Fávila 
Luciene Burlandy 
Lylia Galetti 
Maria Teresa Gomes de Oliveira Ribas 
Priscila Bocchi 
Rocilda Moreira 
Rogério Neuwald 
Sílvia Rigon 
Sonia Lucena 
Valeria Burity 
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Declaração Política 
 
Renato Maluf (coordenação) 
Maria Emilia Pacheco (coordenação) 
Arnoldo Campos 
Carlos Eduardo Leite 
Francisco Menezes 
Marilia Leão 
Maya Takagi 
Onaur Ruano 
Patrícia Jaime 
Pedro Kitoko 
Silvio Porto 
Werner Fuchs  
 
Relatoria Final 
 
Mariana Santarelli 
 

10.8 Programação da Oficina Internacional 
 

07 de novembro de 2011 
 

13h – 13h45 Mesa de Abertura: 
Renato Maluf – Presidente do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea) 
Tereza Campelo – Ministra de Estado do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
(MDS) 
José Graziano da Silva ‐ Diretor Geral eleito da Organização das Nações Unidas para Alimentação e 
Agricultura (FAO) 
David Nabarro – Representante Especial da Secretaria Geral de Segurança Alimentar e Nutricional 
e da Força Tarefa de Alto Nível das Nações Unidas para a Segurança Alimentar Global 
Josette Sheeran ‐ Diretora Executiva do Programa Mundial de Alimentos (PMA) 
Marco Farani – Diretor da Agência Brasileira de Cooperação (ABC) 
Milton Rondó – Coordenador Geral de Ações Internacionais de Combate à Fome do Ministério de 
Relações Exteriores (MRE) 
Edélcio Vigna  ‐ Representante da Rede Brasileira pela Integração dos Povos (Rebrip) 

13h45 – 14h45 4ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
1. Apresentação dos documentos e temas a serem debatidos na Conferência: avanços e 

desafios; componentes do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (ações e 
programas); instrumentos do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan)  

2. Esclarecimentos e debate com participantes 
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14h45 – 16h00 Marco Estratégico Global (MEG) para o Comitê de Segurança Alimentar Mundial (CSA)
1. Abordagem do MEG com o enfoque do Direito Humano à Alimentação Adequada ‐ 

Barbara Ekwall – FAO 
2. Participação da sociedade civil na construção do MEG – Flávio Valente – Secretário 

Geral da FIAN Internacional/Alemanha 
3. Contribuições da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional 

(Caisan) – Milton Rondó – representante do MRE/ Brasil 
4. Debate com participantes 

 

16h00 – 16h10 Intervalo 

16h10 – 16h40 Cooperação técnica e humanitária internacional do Brasil
1. Diretrizes e instrumentos ‐ Marco Farani – Diretor da ABC e Milton Rondó – 

Representante do MRE 
2. Esclarecimentos e encaminhamentos 

 

16h40 – 17h10 Construção da Estratégia de Segurança Alimentar e Nutricional nos Países da CPLP 
1. Apresentação do processo – Francisco B. Sarmento 
2. Esclarecimentos e encaminhamentos 

 
 
 

10.9 Relação dos hotéis e delegações hospedadas 
 
 

HOTEL ENDEREÇO Tempo até o 
Centro De 
Convenções 

Quartos 
duplos 

Qto para Acessibilidade 
(cadeirante) 

Delegação(es)

Golden 
Park Hotel  

 Av. Manoel 
Dias da Silva, 
979 
Pituba 
 

30 minutos 20 1 apartamento adaptado 
disponível* RO 

Ro(24)* 
  

Gran Hotel 
Stella Maris  
 
 

Praça Stella 
Maris, 200 
Stella Maris 

40 minutos 185 2 apartamentos adaptado 
disponível TO 

To(29)* 
AM(30) 
PR(38) 9 no dia 06‐11 
DF(24) 
RN(30) 
Go(30) 
PA(42) 
AC(27) 
AL(31) 
56 indígenas 
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Sol Bahia Rua Manoel 
Antonio 
Galvão, 1075
Patamares 

20 minutos 140 2 apartamentos adaptado 
disponível 
*2 cadeirantes MA 

MA(52)* 
SP(86)21 dia 06‐11 
AP(25) 
SC(27) 
ES(27) 
CE(41) 
RR(22) 
 
 
 

Pituba 
Plaza 

Av. Manoel 
Dias da Silva, 
2495 
Pituba 

30 MINUTOS 30 Não tem PE(41) 

Tulip Inn 
Centro de 
Convenções 
 

Rua Dr. 
Augusto 
Lopes 
Pontes, 1207  
Costa Azul 

5 minutos 40 Não tem Conselheiros 
convidados e suplentes 

Travel Inn 
Pituba  

Rua Paraíba, 
250 
Pituba 

 20 Não tem PB(28) 
convidados e suplentes 
 
 

Express 
Hotel  

Av Prof 
Milton 
Cayres de 
Brito, 69 
Caminho das 
Arvores 

 25 Não tem Ba(24) 
SE(26) 
 
 

Salvador 
Business & 
Flat  
 
 

Rua Alceu 
Amoroso 
Lima, 440 
Caminho das 
Arvores 

 15 1 apartamento adaptado 
disponível* 
 

Ba(30)* 
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Catussaba 
Resort 
Entrada dia 
07‐11 
 

Alameda 
Praia de 
Guarita, 107 
Itapuã 

40 minutos 60 MS(27) 
MG(55) 
PI(32) 
 
 
 
 
 

Hotel Fiesta  30 minutos 60 *2 apartamento 
adaptado 
disponível 

MT(27)* 
RJ(46) 
RS(38) 
 
 
 

 
 

10.10  Organização do traslado dos participantes 
 
 

O Quadro 1 relaciona as delegações que chegaram da madrugada do dia 06 de novembro às 00h45 (sendo a 
primeira a de Roraima), até a madrugada do dia 07 às 00h55 (Goiás). Estas delegações foram encaminhadas para os 
hotéis abaixo relacionados e foram recolhidas pelos veículos até as 09h30 do dia 07 para se encaminharem para o 
Centro de Convenções para cadastramento. 

HOTEL Delegação Delegados SAI TOTAL
PIAUÍ 31
MATO GROSSO DE SUL 27
MINAS GERAIS/SÃO PAULO 13
ESPIRITO SANTO/TOCANTINS 28
TOCANTINS/GOIAS 4
TOCANTINS 21
POVOS INDÍGENAS 58
PARANÁ/TOCANTINS 10
ACRE 20
DISTRITO FEDERAL 21
PARÁ 39
GOIÁS 29
RORAIMA 20
CEARÁ 38
AMAPÁ 26
MARANHÃO 50
SÃO PAULO 7
SÃO PAULO 3
SANTA CATARINA 24

Tulip In Presidente do Consea nacional 1 1
TOTAL 496

QUADRO 1
DELEGAÇÕES QUE CHEGARAM EM VÁRIOS HORÁRIOS NO DIA 06/07 DE NOVEMBRO

71

230

168

DESLOCAMENTO: HOTEIS  >  CENTRO DE CONVENÇÕES

SOL BAHIA

GRAN STELLA MARIS

CATUSSABA RESORT

SAÍDA ATÉ 
9H30
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O Quadro 2 relaciona os deslocamentos das delegações que chegaram na madrugada e manhã do dia 7 de 
novembro.  A primeira a chegar foi a do Rio Grande do Norte, até a delegação de Pernambuco, que chegou às 08h30, 
todas as relacionadas neste Quadro foram encaminhadas para os hotéis. Daqui saíram mais tarde do que a anterior 
para o Centro de Convenções, para evitar sobrecarga no credenciamento. 

DELEGAÇÃO CHEGADA NO AEROPORTO DESTINO SAÍDA QT

MINAS GERAIS 08:05 CATUSSABA RESORT 50

SERGIPE 06:29 EXPRESS HOTEL 25

RIO GRANDE DO NORTE 05:03 10

RIO GRANDE DO NORTE 05:55 10

ALAGOAS 06:33 29

AMAZONAS 07:31 25

RIO GRANDE DO NORTE 08:17 9

PERNAMBUCO 08:30 PITUBA PLAZA 38
PARAÍBA 06:31 TRAVEL INN PITUBA 27
TOTAL 223

QUADRO 2
DELEGAÇÕES QUE CHEGARAM NO DIA 07 DE NOVEMBRO PARA OS HOTEIS

GRAN STELLA MARIS

DESLOCAMENTO: AEROPORTO  >  HOTEL >  CENTRO DE CONVENÇÕES

SAÍDA ATÉ 
às 11:00

 
 
 O Quadro 3 relaciona as delegações que desembarcaram em Salvador a partir das 09h50 do dia 07, todas 
estas, a começar pela delegação do estado de São Paulo, foram encaminhadas diretamente para o Centro de 
Convenções. 

DELEGAÇÃO
HORÁRIO DE CHEGADA NO 

AEROPORTO QT

SÃO PAULO 09:50 46

SÃO PAULO 10:50 - 11:10 125

PARANÁ 11:45 - 12:27 37

RONDÔNIA 13:09 22

CONSEA 13:35 1

CONSEA 16:06 2

CONSEA 17:15 - 17:30 2
CONSEA 20:37 1
TOTAL 236

QUADRO 3
DELEGAÇÕES QUE CHEGARAM NO DIA 07 DE NOVEMBRO PARA CENTRO DE CONVENÇÕES

DESTINO

CENTRO DE CONVENÇÕES

DESLOCAMENTO: AEROPORTO  > CENTRO DE CONVENÇÕES

 
 

O Quadro 4 relaciona os deslocamentos do Centro de Convenções para os hotéis no dia 07 e dias posteriores, 
estes deslocamentos foram feitos no sentido inverso dos dias 07 a 10 de novembro, ou seja, dos hotéis para os 
trabalhos da 4ª Conferência no Centro de Convenções. 
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HOTEL DELEGADOS PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA
CATUSSABA RESORT 114
EXPRESS HOTEL 50
GOLDEN PARK HOTEL 23 2

GRAN HOTEL STELLA MARIS 412 4

HOTEL FIESTA 88 4
PISA PLAZA 9
PITUBA PLAZA 41

SOL BAHIA 225 4

TRAVEL IN PITUBA 28
SALVADOR BUSINESS FLAT 25 1
TULIP INN 49
Sutotal 1064 15
TOTAL 1079

QUADRO 4

PARAÍBA
BAHIA
CONSEA NACIONAL

MATO GROSSO DO SUL, MINAS GERAIS E PIAUÍ
SERGIPE, BAHIA
RONDONIA

ACRE, ALAGOAS, AMAZONAS, DISTRITO FEDERAL, ESPIRITO SANTO, 
GOIÁS, PARÁ, PARANÁ, RIO GRANDE DO NORTE, TOCANTINS, POVOS 
INDÍGENAS

MATO GROSSO, RIO DE JANEIRO E RIO GRANDE DO SUL

DELEGAÇÃO

PERNAMBUCO

TRASLADO CENTRO DE CONVENÇÕES PARA OS HOTÉIS DOS DIA 07 A 10 DE NOVEMBRO

AMAPÁ, CEARÁ, MARANHÃO, SANTA CATARINA, SÃO PAULO, 
RORAIMA

CONSEA

 
 

No dia 09 de novembro foi proporcionado aos delegados e demais cidadãos presentes na 4ª Conferência um 
evento cultural com músicas folclóricas e comidas típicas no espaço cultural denominado Bahia Café Hall. Foi 
disponibilizado transporte para todos os que quiseram comparecer ao evento, partindo do Centro de Convenções, ao 
final do exemplo as delegações ou parte delas que estiveram presentes às atividades culturais foram encaminhados 
aos seus respectivos hotéis. Boa parte dos participantes preferiram ir direto do Centro de Convenções para os hotéis, 
este traslado foi também garantido. 

A frota de veículos disponibilizada (ônibus e vans) atendeu, segundo planejamento prévio, os dois fluxos de 
traslado: Centro de Convenções para os hotéis ou Centro de Convenções para o Bahia Café Hall e posteriormente 
hotéis (ver Quadro 5).  

ORIGEM DELEGAÇÃO EVENTO CULTURAL HOTEL
MATO GROSSO DO SUL,
MINAS GERAIS E PIAUÍ CATUSSABA RESORT

SERGIPE, BAHIA EXPRESS HOTEL
RONDONIA GOLDEN PARK HOTEL
ACRE, ALAGOAS,
AMAZONAS, DISTRITO
FEDERAL, ESPIRITO SANTO,
GOIÁS, PARÁ, PARANÁ, RIO
GRANDE DO NORTE,
TOCANTINS, POVOS
INDÍGENAS

GRAN HOTEL STELLA 
MARIS

MATO GROSSO, RIO DE
JANEIRO E RIO GRANDE DO
SUL

HOTEL FIESTA

CONSEA PISA PLAZA
PERNAMBUCO PITUBA PLAZA
AMAPÁ, CEARÁ,
MARANHÃO, SANTA
CATARINA, SÃO PAULO,
RORAIMA

SOL BAHIA

PARAÍBA TRAVEL IN PITUBA

BAHIA SALVADOR BUSINESS 
FLAT

CONSEA NACIONAL TULIP INN

CENTRO DE CONVENÇÕES > CAFÉ BAHIA > HOTEIS 

CENTRO DE 
CONVENÇÕES

CAFÉ BAHIA

QUADRO 5
EVENTO CULTURAL - CAFÉ BAHIA - 09 DE NOVEMBRO/2011
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O traslado dos participantes começou a ser feito a partir do dia 10, logo depois do encerramento das 
atividades no Centro de Convenções, quando foram feitos diretamente para o Aeroporto o encaminhamento das 6 
(seis primeiras delegações), que na verdade reembarcaram no dia 11, sendo a primeira a viajar a delegação do Mato 
Grosso do Sul e a última a de Sergipe – Quadro 6. 

As demais delegações foram conduzidas aos hotéis, para descanso e pernoite, reembarcando também no dia 
11, conforme relação feita no Quadro 7.  Os horários de saída dos hotéis estão relacionados de maneira crescente por 
hotel e delegação. Calculou‐se um tempo mínimo de deslocamento de 3 horas, contando‐se com as distâncias, 
congestionamentos e os problemas decorrentes das chuvas, que prejudicaram bastante o transito na cidade de 
Salvador durante todo o período da 4ª CNSAN.  
 

ORIGEM EMBARQUE DELEGAÇÃO ESPECIFICICAÇÃO DESTINO
0:05 MS DELEGAÇÃO
0:31 PA
0:31 PA
0:31 PA
0:31 AM
0:31 AM
0:31 AM
0:31 AM
0:31 AM
0:42 RN DELEGAÇÃO
0:49 PB DELEGAÇÃO
0:53 AL DELEGAÇÃO
1:23 SE DELEGAÇÃO

REEMBARQUE DELEGAÇÕES - 4ª CNSAN - 11 DE NOVEMBRO/2011
QUADRO 6 

DELEGADOS 
AVULSOS

CENTRO DE 
CONVENÇÕES AEROPORTO

CENTRO DE CONVENÇÕES  >  AEROPORTO
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HOTEL DELEGAÇÃO HORÁRIO DESTINO
SP
MT
SP
SP
AP
SC
CE 05:00
SP
CE
MA
RR
MT
RS
RS
RJ
GO
PR
ES
SP

MA
AC
PA
PR
DF
GO
AM
TO
RN
ES
GO
TO 12:00
AC
TO
DF

CATUSSABA RESORT MG 02:30
CATUSSABA RESORT PI 15:00

PITUBA PLAZA PE 03:00
GOLDEN PARK HOTEL RO 13:00

AEROPORTO

02:00

QUADRO 7 
REEMBARQUE DELEGAÇÕES - 4ª CNSAN - 11 DE NOVEMBRO/2011

CENTRO DE CONVENÇÕES  >  AEROPORTO

GRAN HOTEL SELLA MARIS

02:00

03:00

05:00

08:00

15:00

SOL BAHIA
03:00

08:00

13:00

FIESTA
02:00

08:00

 
 
 


