Ata da 25ª Reunião Ordinária do Conselho de Segurança Alimentar e
Nutricional do DF – Consea, em 27 de setembro 2012.
No dia 27 de setembro 2012, às 9h30, na sede da Embrapa, a Presidente do
Consea-DF, Abiail Ferreira iniciou a 25ª Reunião Ordinária do Consea – DF com a
seguinte pauta: (1) Abertura; (2) Leitura e aprovação da pauta; (3) Informes - pelo
Secretário Executivo do Consea-DF; (4) Palavra do Secretário de Desenvolvimento
Social e Transferência de Renda Sr. Daniel Seidel; (5) Redes Intersetoriais; (6) PAA
– (Banco de Alimentos – Monitoramento); (7) Análise do diálogo estabelecido entre
CONSEA e CAISAN na elaboração do I Plano Distrital de SAN;
CONSEA DF e Conceitos basilares de SAN;

(8) Histórico do

(9) Palavra dos Conselheiros e (10)

Encerramento. Os presentes na reunião foram: a presidente do Conselho Abiail
Ferreira; da Secretaria de Estado Desenvolvimento Social e Transferência de Renda
a conselheira suplente Maria de Fátima Cruz Correia de Carvalho; da Secretaria de
Estado de Educação a conselheira suplente Eliene Ferreira Sousa e a representante;
da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos a conselheira
suplente Fernanda de Faria Fernandes; da Secretaria de Estado da Igualdade Racial
a conselheira suplente Leila Regina Lopes; da Secretaria de Estado de Planejamento
e Orçamento a conselheira suplente Elaine Corradini; da Cáritas Brasileira o
conselheiro titular Vitélio Pasa; do Departamento de Nutrição da FS/UNB a
conselheira titular Anelise Rizzolo de Oliveira Pinheiro; da Organização não
Governamental – GENESIS a conselheira suplente Ana Maria Campani; dos
Indígenas do Noroeste o conselheiro titular Rafael Wedero O Wa Were E e o
conselheiro suplente João Bosco Buwawe Tserewe’edi; do Movimento Nacional de
População de Rua o conselheiro titular Jacinto Mateus de Oliveira; da Cooperativa
dos Produtores do Mercado Orgânico de Brasília – COOPERORG a conselheira titular
Adelina Justino da Costa Melo; da Obra Social Santa Isabel a conselheira suplente
Teresinha Both; da Comunidade de Paranoá e Itapoã – CEDEP a conselheira titular
Maria de Lourdes Pereira de Oliveira;

do Conselho de Desenvolvimento Rural

Sustentável do Distrito Federal a conselheira titular Maria do socorro Marques
Miranda; da Associação Brasileira pela Nutrição e direitos Humanos – ABRANDH a
conselheira titular Marília Leão; do Serviço Social da Indústria do Distrito Federal SESI a conselheira titular Angela Aguirra Fiorese; do SESC – Mesa Brasil a
conselheira titular Marlete Ribeiro Carvalho de Salles Oliveira; da Secretaria
Executiva do CONSEA DF Hérmanos Moreira Machado e a Assessora Rosangela
Freire; e os convidados: pela

SUBSAN/SEDEST: Dillian Silva, Andrielle Andrade,

Gabriela Franco, da CAISAN DF: a Secretária Executiva Bianca Lazarini; Secretaria
de Estado de Educação a representante Shirley S. Diogo e Mariana Vilela Vieira; da

Secretaria de Estado de Saúde a representante Mariana Martins; a represente do
Instituto Sociedade, População e Natureza – ISPN a Sra Cristiane de Azevedo
Sousa; as estudantes da UNB, Rafaella da Costa Santin e, Kátia Godoy Cruz; da
SEAGRI: Fátima Cassanti; do Banco de Alimentos – CEASA a Sra Maria Luiza e da
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária o Sr. Quirino José de Azevedo
Rodrigues. Para compor a mesa de coordenação da presente reunião, a Presidente
do CONSEA DF, a Sra Abiail Ferreira, convidou a Sra Maria de Fátima Carvalho,
Hérmanos Machado e Bianca Lazarini. A Presidente Abiail Ferreira, deu boas vindas
à todos(as), leu a pauta da reunião e perguntou ao grupo se havia outros assuntos
a serem incluídos na pauta e em seguida passou a palavra ao secretário executivo,
o Sr. Hérmanos Machado, para fazer os informes, que aproveitando a sugestão da
presidente pediu que fosse incluído como ponto de pauta a formação de um Grupo
de Trabalho que terá a incumbência de fazer um estudo sobre que comissões
temáticas serão trabalhadas pelo conselho e também quais as entidades que
poderão participar deste conselho como convidados e observadores. A sugestão
foi aprovada pela plenária e entrou como ponto de pauta. Logo após, explicou que
as atas do conselho são redigidas pela Secretaria Executiva do Conselho, e
enviadas posteriormente aos conselheiros via e-mail para ciência e contribuições, e
serão assinadas na reunião subsequente e o original deverá ser devidamente
arquivado e publicitados, inclusive na internet, pela Secretaria Executiva do
CONSEA DF, para todos os efeitos legais. Sobre o calendário, o plenário do CONSEA
DF reunir-se-á bimestralmente, com cronograma por ele aprovado na primeira
reunião de cada ano, colocamos um calendário nas pastas dos conselheiros, que
pre agendamos nas datas que poderão ser avaliadas na primeira reunião do ano.
Seguindo os informes, noticiou que fez uma visita juntamente com a presidente
Abiail Ferreira, ao Banco de Alimentos, onde a Srª Maria Luiza, nos recebeu, e
apresentou como funciona todo o sistema. Quanto a solenidade de posse dos
conselheiros da sociedade civil, ainda não há nenhuma data definida e estamos
aguardando pronunciamento da assessoria do Governador. E como último informe,
sobre o convênio com o MDS, passou a palavra para Secretária Executiva da
CAISAN, Bianca Lazarini que relatou como está o andamento do processo, que foi
publicado a três semanas e como o Consea –DF está participando. Em relação ao I
Plano Distrital de Segurança Alimentar e Nutricional, propõe que na próxima
reunião do Consea,

tenha

espaço

para

apresentação de todo

o trabalho

desenvolvido para a construção do I PDSAN-DF. Em seguida a Presidente passou a
palavra para o Sr. Zilmar Pereira de Sousa que fez uma apresentação sobre as
Redes Intersetoriais, espaço de articulação e integração entre gestores, servidores
públicos, lideranças locais e representantes da sociedade civil organizada. Após a

apresentação, Fátima Carvalho, pediu que Zilmar, explicitasse a participação das
gerências de segurança alimentar e nutricional, entre os componentes da SEDEST
que participam das redes. Maria de Lourdes Oliveira, sugeriu a indicação de
representantes do CONSEA DF, para estar nas Redes Intersetoriais. Jacinto Mateus,
pediu todos os dados pertinentes as Redes, o contato e datas das reuniões, para
que o CONSEA DF,

participe em todas as regiões administrativas. Zilmar

agradeceu e despediu do conselho, dizendo estar a disposição por e-mail ou
telefone, para sanar dúvidas, passar esclarecimentos e informações a todos os
conselheiros. A palavra foi passada a Sra Maria de Fátima carvalho, Sub- Secretária
de Segurança Alimentar que saudou a todos e a todas, explicou a ausência do
Secretário Daniel Seidel, que está com acúmulo de eventos, com agenda cheia.
Aproveitou e lançou o convite a todos os conselheiros para o Seminário do 1º ano
do Plano DF Sem Miséria, que se realizará com abertura no dia 17 de outubro no
Palácio do Buriti, com a presença do Governador e do Secretário Daniel Seidel, e 18
de outubro com mesas temáticas. Informou também que vai ser solicitado ao
conselho a indicação de um representante para estar acompanhando os processos
das reformas de 2 restaurantes comunitários: do Recanto das Emas e Planaltina.
Foi passada a palavra para a Fátima Cassanti, Coordenadora de Compras
Institucionais da SEAGRI. Ela parabenizou os novos integrantes do Conselho, e fez
uma explanação sobre o Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, política
pública e que tem como objetivo a remuneração justa da produção; ocupação do
espaço rural; distribuição de renda; combate à fome; cultura alimentar regional e
preservação ambiental. Terminada a explanação a presidente pediu que o debate
fosse feito após a apresentação de Maria Luiza da Silva, Coordenadora do Banco de
Alimentos, que explicou todo o processo de funcionamento do Banco de Alimentos.
Convidou em nome da direção da CEASA, o CONSEA DF, como membro do Grupo
Gestor do Banco. A presidente do Conselho, agradeceu a senhora Maria Luiza, e
convidou os conselheiros para visitar e ver de perto os trabalhos feitos pelo Banco
de Alimentos, na CEASA. Iniciando o debate a Sra Maria de Fátima Carvalho, se
interessou pela

produção de pães, pelos agricultores, falado na apresentação de

Maria Luíza, e que é importante receber a oferta real, para viabilizar a compra dos
pães, como já é feita com o leite e derivados, uma vez, que hoje o pão adquirido
pela SEDEST, vem de empresas, via licitação. O Sr Jacinto Mateus, parabenizou o
trabalho de Maria Luiza no Banco de Alimentos, e pediu que todo o material
apresentado por Fátima Cassanti e Maria Luiza, e também a listagem de todas as
entidades atendidas no BA fosse enviado aos conselheiros. Perguntou a Fátima
Cassanti, como é feita a busca ativa dos agricultores familiares e qual o
treinamento, parceria e incentivos que existem para produção orgânica. A Sra

Eliene Sousa, perguntou a Fátima Cassanti, o que está sendo feito, principalmente
no âmbito da Emater, na organização da produção, e em relação ao Banco de
Alimentos,

a

capacidade

de

armazenamento

dos

alimentos

refrigerados

e

congelados, e como que o Sistema Agricultura vem trabalhando a questão de
transportes do BA até as entidades filantrópicas e do campo para o BA. A Sra
Anelise Rizzolo, perguntou como estão pensando e articulando, a organização deste
processo na lógica do Plano Distrital de SAN, sendo que o Plano é uma peça chave
dentro do programa. O Sr Vitélio Pasa, parabenizou não só pela exposição dessa
política pública, mas também pela agilidade e preocupação de que isso funcione
mesmo. A pergunta foi sobre o desperdiço de alimentos. Por dia quantos alimentos
que não passam na seleção, são descartados e desperdiçados? Rafael Wedero,
perguntou como os indígenas poderiam participar do PAPA, na produção e
comercialização de artesanato. Parabenizou a CEASA, pelo trabalho bonito que está
sendo feito. Marlete Ribeiro, disse que o Programa Mesa Brasil é um programa
nacional, e em outros estados recebem os alimentos do PAA e que aqui no DF tem
recebido só pontualmente, quer saber como formalizar o Programa Mesa Brasil
SESC/DF, que tem um Banco de Alimentos, para receber os alimentos do PAA.
Maria de Lourdes de Oliveira, parabenizou a pauta riquíssima que foi apresentada e
perguntou para a Sra Fátima Cassanti, como levar o Banco de Alimentos para mais
próximo das entidades carentes, que deixam de pegar os alimentos por não ter o
transporte. Maria Socorro Miranda, parabenizou e elogiou as apresentações, e fez
um relato sobre os produtores rurais de Brazlândia, que jogam fora pela estrada,
produtos que não conseguiram vender, e perguntou se o BA está preparado para
recolher estes alimentos dentro das áreas rurais. Maria Luiza começou a responder
as perguntas, dizendo que o Banco de Alimentos foi desenhado em 2006 e só agora
foi implantado, que estão no caminho certo, parcerias maravilhosas foram feitas.
Com a SEDEST os gerentes dos CRAS fizeram um curso de capacitação para que
eles ajudem monitorar as entidades, com o CONSEA DF que também está ajudando
nesse processo de monitoramento das entidades. Foi feito cruzamento das
entidades do Mesa Brasil com Banco de Alimentos e cadastramento das entidades
para acompanhamento. Fátima Cassanti, começou respondendo que o PAPA tem
mais 04 projetos em elaboração e um deles é o kit de lanches para a área de
educação. Sobre a pergunta de Rafael Wedero, sobre o artesanato, disse que um
dos contratos do PAPA, há pedidos de ninhos de argila, para o Zoológico de Brasília.
Todas as propostas são feitas por convocações publicas, e que estará a disposição
para, em outro momento, esclarecer mais detalhadamente sobre o Programa PAPADF. Em relação ao transporte da produção, existem as Unidades de Distribuição e
Recepção (URDAS) que hoje funcionam em São Sebastião, Planaltina, Sobradinho e

Brazlândia, além do Banco de Alimentos na CEASA, para facilitar a entrega dos
produtores. Falou para Marlete que o Programa Mesa Brasil é um dos beneficiários
do PAA e que a parceria continua, mas que não pode ainda garantir uma entrega
contínua devido a uma grande demanda. Finalizou dizendo estar a disposição de
todos. Em seguida foi passada a palavra a estudante Rafaela Santin, aluna do
último semestre de nutrição da Universidade de Brasília, que apresentou a Análise
do Diálogo estabelecido entre CONSEA e CAISAN na elaboração do I Plano Distrital
de SAN. Objetivos: Geral - Analisar a percepção dos conselheiros do CONSEA sobre
a construção do Plano Distrital de SAN elaborado pela CAISAN. E Específicos Configurar historicamente o marco legal de SAN no DF; Descrever o arranjo
institucional do CONSEA e CAISAN na lógica do SISAN no DF; Relatar o processo de
elaboração do Plano de SAN do DF; Analisar qualitativamente o significado de SAN
para os conselheiros do CONSEA no contexto do Plano Distrital de SAN. Este estudo
é qualitativo: “Análise de programas, conferências, conselhos e rede de apoio da
SAN no DF: subsídios para implantação do SISAN distrital” – aprovado pelo CEP.
Pesquisa de campo: entrevistas com informantes principais, pertencentes à nova
composição do CONSEA. Estão sendo entrevistados na proporção de representação
semelhante à composição do CONSEA, sendo 1/3 da parte de governo e 2/3 da
sociedade civil. A representação harmônica dos segmentos escolhidos pelo
Conselho, expressos na Lei Orgânica, são: produção, abastecimento e consumo de
alimentos; diversidade cultural; promoção da saúde; alimentação como um direito
humano e social e condições de vida. Finalizou sua apresentação, pedindo a
consentimento dos conselheiros para entrevistar alguns conselheiros para concluir a
pesquisa. A presidente do Conselho sugeriu que o próximo ponto de pauta que
seria a apresentação da Sra Maria de Fátima Carvalho, devido o adiantado da hora
ficasse para a próxima reunião que foi aceito pelo plenário e com a concordância da
Sub Secretária. Dando prosseguimento, para preencher a vaga no CDRS, onde o
Consea tem cadeira o plenário indicou o Sr Jacinto Mateus e para o Grupo Gestor
do Banco de Alimentos foi aprovado o nome de Maria do Socorro para representar
este Conselho. Para o Grupo de Trabalho que irá trabalhar a agenda do Consea-DF,
as Comissões Temáticas a serem propostas e o convite às entidades à serem
observadores no Conselho foi aprovado os seguintes nomes: CAISAN, SUBSAN,
Leila Lopes, Marília Leão, Maria do Socorro, Maria de Lourdes de Oliveira, Anelise
Rizzolo, Rafael Wedero e Jacinto Mateus. O GT agendou a Iª reunião para o mês de
outubro para dar início aos trabalhos.

A presidente Abiail Ferreira agradeceu a

compreensão e contribuição de todos e finalizou a reunião.

