Ata da 26ª Reunião Ordinária do Conselho de Segurança Alimentar e
Nutricional do DF – Consea, em 29 de novembro 2012.

No dia 29 de novembro 2012, às 9h30, na sede da Embrapa, a Presidente do
Consea-DF, Abiail Ferreira iniciou a 26ª 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)Encaminhamentos do Grupo de Trabalho; (5)
Avaliação das ações do Consea em 2012 e proposições para 2013; (6) Palavra do
Secretário de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda Sr. Daniel Seidel;
(7) Palavra dos Conselheiros e (8) Encerramento. Os presentes na reunião foram: a
presidente do Conselho Abiail Ferreira; da Secretaria de Estado Desenvolvimento
Social e Transferência de Renda a representante Dillian Adelaine Cesar da Silva; da
Secretaria de Estado de Educação a conselheira suplente Eliene Ferreira Sousa; da
Secretaria de Estado do Governo o conselheiro suplente Alexandre Vannucchi; da
Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento a conselheira suplente Elaine
Corradini; da Secretaria de Estado de Saúde a representante Mariana Martins; da
Pastoral da Criança do Distrito Federal a conselheira titular Gildete Soares Andrade;
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;

do

Centro Comunitário da Criança de Ceilândia a conselheira titular Rita Silva Ramos; da
Casa Afrocultural e de Assistência Tenda de Oxalá o conselheiro titular André Luiz de
Souza Santos; do Instituto Brasil Floresta Sagrada – IBRAFS o conselheiro suplente
Alexandre Silveira de Souza; 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 Pastoral doa Pessoa Idosa a conselheira titular Ana Maria Ferreira
Melo; do Instituto Sociedade, População e Natureza – ISPN o conselheiro titular
Rodrigo almeida Noleto; do Conselho Regional de Nutricionista – CRN a conselheira
titular Mara Saleti de Boni; do Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável do
Distrito Federal - CDRS a conselheira suplente Cleusa Maria da Silva; da Associação
Brasileira pela Nutrição e direitos Humanos – ABRANDH a conselheira titular Marília
Leão; da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do DF e Entorno FETADFE o
conselheiro titular Itamar Gomes Vitor; do Observatório de Políticas de Segurança
Alimentar e Nutrição

– OPSAN a conselheira suplente Renata Alves Monteiro; da

Secretaria Executiva do CONSEA DF Hérmanos Moreira Machado e a Assessora
Rosangela Freire; e os convidados: pela SUBSAN/SEDEST: Gabriela Franco, Helen

Altoé Duar Bastos, Andrielle Haddad R. de Oliveira;

pela SEDEST Zorilda Araújo;

pela Associação Brasileira pela Nutrição e direitos Humanos – ABRANDH Jucimara
Garcia Morais. Para compor a mesa de coordenação da presente reunião, a
Presidente do CONSEA DF, a Sra Abiail Ferreira, convidou a Dillian Adelaine Cesar da
Silva, Hérmanos Machado e Marília Leão. A Presidente Abiail Ferreira, deu boas
vindas a todos(as) e passou a palavra ao secretário executivo Sr. Hérmanos
Machado que leu a pauta da reunião e sugeriu ao grupo acrescentar na pauta a
indicação e aprovação de 5 conselheiros da sociedade civil e 5 conselheiros de
governo para participar e representar o conselho na Oficina Regional sobre a
construção do SISAN na Região Centro Oeste, prevista para ocorrer nos dias 10 e 11
de dezembro de 2012 e também a criação de um Grupo de Trabalho para organizar o
1º Encontro de Segurança Alimentar e Nutricional, conforme o Edital junto ao MDS, e
se o grupo tem assuntos a serem incluídos na pauta; ficando estes dois assuntos
aprovados pela plenária e entraram como ponto de pauta. E prosseguiu com os
informes, a presidente Abiail Ferreira esteve participando ontem da comissão dos
presidentes estatudais; na segunda-feira passada na câmara dos presidentes junto
com a comissão de direitos humanos e hoje a plenária do Consea Nacional que
coincidiu com nossa reunião não foi possível a participação. Sobre o grupo de
trabalho houve apenas uma reunião, houve alguns encaminhamentos e a conselheira
Marília Leão que também é do Consea Nacional e está lá participando da reunião, vai
chegar para fazer a apresentação do Grupo de Trabalho. Passou a palavra para a
presidente que falou para o grupo de trabalho sobre a participação e presença de
todos nas reuniões que é muito sério e de muita responsabilidade o trabalho que tem
ser realizado. Passando para Dillian que prosseguiu com dois informes, um sobre a
reforma da área de produção do Restaurante da Samambaia, ele está fechado para
reforma e ônibus estão sendo oferecidos para que aquela comunidade, que depende
desta refeição, possa se deslocar para o Restaurante do Recanto das Emas e o outro
informe é sobre a pesquisa de Identificação e Percepção dos Usuários dos
Restaurantes Comunitários no Distrito Federal, que a SEDEST em a parceria com a
Companhia de Planejamento do Distrito Federal

-

Codeplan, estão trabalhando,

juntando e adquirindo dados com objetivos principais de identificar o perfil e o grau
de satisfação dos usuários dos 13 Restaurantes Comunitários do DF.

André Luiz

perguntou quando vai ser a reforma do restaurante de Planaltina? Dillian respondeu
que a SEDEST aderiu uma Ata para reformas de 3 restaurantes: Samambaia,
Paranoá e São Sebastião, começando com a reforma do restaurante de Samambaia,
e depois com o convênio do MDS vai ser reformados 2 restaurantes Recanto das
Emas e Planaltina, está ainda sem previsão, ainda não foi assinado aprovação deste

recurso. A presidente convidou a Srª Zorilda Araújo assessora do secretario Daniel
Seidel para participar da mesa que saudou a todos(as), e falou da importância deste
balaço das ações do Consea. André Luiz, falou sobre criação do CGMAF - Comitê
Gestor Distrital da Ação de Distribuição de Alimentos para Povos e Comunidades
Tradicionais de Matrizes Africanas e que o Consea tem uma cadeira neste grupo
gestor e este plenário indica e aprova um representante. Jacinto Mateus, conselheiro
represente do Consea, dentro do CDRS – Conselho de Desenvolvimento Rural
Sustentável, disse que na última reunião do CDRS, foi solicitado a regularização de
algumas áreas rurais; projetos voltados para

agricultura familiar no DF; foram

descritos entidades contempladas com tratores e maquinários; foi discutido o
escoamento, pavimentação e logística para que os alimentos pudessem ser tirados
em tempo hábil e chegassem no seu destino final e a 1ª Conferência Distrital de
Desenvolvimento Rural Regional não foi legitimada. Hérmanos propôs para a escolha
dos nomes dos conselheiros para representar o conselho na Oficina Regional sobre a
construção do SISAN na Região Centro Oeste, que os próprios conselheiros se
candidatassem, sendo a data de hoje último dia para inscrição. Ficando assim
candidatados e aprovados pelo plenário os representantes do Consea DF da
sociedade civil, os conselheiros: Abiail Ferreira, presidente do Consea DF; Gildete
Soares; Adelina Justino; Rita Silva e Ana Maria Ferreira Melo. E da parte de governo:
Bianca Lazarini da CAISAN; Elaine Corradini da SEPLAN e Hérmanos da SE/Consea
DF, ficando para até a tarde para confirma: a Secretaria de Estado da Saúde e
SEAGRI. Hérmanos passou a palavra para Marília Leão, que acaba de chegar do
plenário do Consea Nacional, para apresentar os trabalhos do GT. Iniciou explicando
a dificuldade de reunir o GT, tendo o GT, reunido apenas uma vez, na SUBSAN, no
dia 21 de novembro, com a pauta, agenda de trabalho para 2012/2013, os
presentes: Marília Leão, Hérmanos Machado, Bianca Lazarini, Dillian Adelaine e
Jucimara. Seguindo, passou o relato da reunião do GT, ficou discutido (1) a criação
das comissões temáticas permanentes, a sugestão é que por hora seja criada apenas
uma comissão para tratar da implementação do SISAN e do acompanhamento das
políticas públicas. CP1- “Comissão da Política, do Plano Distrital de SAN e do SISAN”,
com atribuições de iniciar os trabalhos de monitoramento da implementação do
SISAN e contribuir com a organização prévia das plenárias no que diz respeito a
análise, monitoramento e avaliação das políticas públicas prioritárias de SAN a serem
discutidas pelo CONSEA-DF. O objetivo é dar início a um processo mais aprofundado
das ações do GDF com a finalidade de elaboração para aprovação da plenária de uma
Exposição de Motivos que será enviada ao Governador, se possível a cada plenária.
Podendo participar qualquer conselheiro que manifestar interesse, mas que precisa

se responsabilizar pelo trabalho de preparação do debate antes da plenária. (2)
Endidades convidadas - existe entidades que gostariam de ser convidadas para
participar do Consea DF, a secretaria executiva vai apresentar a lista das entidades
sugeridas. Importante ressaltar que a entidade convidada só tem direito a voz e não
a voto. (3)Formação dos GTs - para organizar os temas das plenárias com o objetivo
de aprovar uma Exposição de Motivos para o Governo do DF, com proposições do
CONSEA ao tema. A idéia e formar grupos temporários a cada tema que surgir para
o debate da “próxima” plenária. O trabalho do GT pode ser concomitante ou não com
a CP1, vai depender dos temas. Os GTs teriam atribuições de dialogar com os
gestores da política ou ação ou problema para fazer um diagnóstico de situação e
apresentar

propostas

concretas

ao

Governo;

Compartilhar

com

todos(as)

conselheiros(as) a realidade do tema em questão no DF; Elaborar minuta de EM para
ser apreciada em plenária. (4)Convênio com SISAN (duração de 2 anos) – duas
capacitações

para

conselheiros/as

(1º

semestre/2013

e

setembro

/2014).

Importante escolher as entidades que podem contribuir com estas capacitações. (5)I
Encontro de SAN no DF - com previsão para 200 pessoas (2º semestre de 2013),
formar um GT para pensar e organizar o encontro. Com indicação dos conselheiros:
Jacinto Mateus, Maria do Socorro, Anélise, tendo ela a suplente Mara Saleti, da
sociedade civil e Dillian da SUBSAN, Eliene Sousa da Secretaria de Educação e
Mariana Martins representando Secretaria da Saúde, fica aprovada a CP1 “Comissão
da Política, do Plano Distrital de SAN e do SISAN”. Quanto a agenda prioritária para
2013, foi submetida ao plenário, e após ser debatido, o grupo entendeu que cada
plenário será apresentado só 1 tema devido agendas muito amplas; organizar um GT
com gestores e conselheiros(as) para preparar a plenária; com visita in loco após
almoço, ficando assim aprovada: Janeiro/2013 - Plano DF Sem-Miséria, com foco nas
populações mais vulneráveis, moradores de rua, catadores e moradores em área
rural. Com indicação e aprovação do pleno, fica criado o GT temporário para preparar
uma prévia para esta plenária: Marília Leão, Maria do Socorro, Jacinto Mateus, e a
SEDEST, fica de ver um representante; Março/2013 – Agricultura no DF, com todo
escopo discutido e com foco na Agricultura Familiar; Maio/2013 – PNAE - com foco
nas compra da Agricultura Familiar e no Programa Refeições Adicionais; Julho/2013
– Equipamentos Públicos de SAN, com foco nos Restaurantes Populares com visita in
loco para almoçar em um restaurante; Setembro/2013 – Povos Indígenas e Povos e
Comunidades Tradicionais no DF, após plenário com visita in loco após almoço.
Ficou também aprovado que a criação do segundo GT seja na plenária de janeiro
para I Encontro de SAN no DF. Citando algumas datas importantes: julho/2013 a
publicação do I PDSAN e em agosto/2013 – CNSAN + 2, assim fechando a agenda de

trabalhos do 1º semestre 2013, Marília Leão, agradeceu e se despediu, passando
para a mesa que deu continuidade da pauta, Hérmanos Machado fez a explanação da
Retrospectiva das Ações do Consea DF de 2012, dizendo que foi criado a Comissão
de Transição com atribuições de trabalhar a minuta do Decreto Regulamentador;
revisar o Regimento Interno; elaborar lista de entidades com vistas a representação
da sociedade civil no CONSEA DF; indicar um membro da sociedade civil para a
presidência. Tendo as ações aprovadas a LEI 4.725 DE 28 DE DEZEMBRO 2011 Altera dispositivos da Lei nº 4.085, de 10 de janeiro de 12 de 2008; REVISÃO DO
DECRETO REGULAMENTADOR – Aprovado pelo plenário, ainda não foi publicado;
REGIMENTO INTERNO - Aprovado pelo Plenário em reunião extraordinária do
CONSEA DF ocorrida em 11 de junho de 2012 - Resolução CONSEA-DF n°02,de 19
de julho de 2012; Monitoramento de Entidades – O CONSEA DF em parceria com a
EMATER DF está participando ativamente

do monitoramento das entidades

cadastradas no Banco de Alimentos pelo programa PAA; SOCIEDADE CIVIL - novo
pleno do CONSEA DF no biênio 2012/2014, das entidades indicadas pela Comissão
de Transição, essas entidades indicaram seus representantes que foram aprovados
pelo plenário deste Conselho e

publicados no Decreto de 10 de agosto de 2012;

PRESIDÊNCIA DO CONSEA DF – Representante da sociedade civil, a Srª ABIAIL
FERREIRA, indicada pela Comissão de Transição e aprovada pelo plenário na 24ª
Reunião Ordinária do CONSEA DF, publicado no Decreto de 13 de setembro de 2012;
POSSE – Solenidade de posse dos Conselheiros da sociedade civil e da Presidente do
novo pleno do CONSEA DF no biênio 2012/2014, realizada em 24 de outubro de
2012, no Palácio do Buriti, com a presença do Secretário Daniel Seidel e pelo vicegovernador, Tadeu Filippelli; GRUPO DE TRABALHO – Composto por 09 membros
deste conselho, teve como principais atribuições, definir agenda para o Conselho e
propor ao Pleno quais Comissões Temáticas, os quais acabaram de ser apresentados
e aprovados neste plenário. Dillian, disse que a retrospectiva apresentada foi bem
técnica, que este ano foi de muitas vitórias, de envolvimento participativo e corajoso
de importância para o Consea DF. Anélise, disse que como militante de SAN, quando
olha o processo, foi um ano de ruptura, de limpar o terreno e de conquistas de
direitos humanos a alimentação adequada, finalizou parabenizando a todos(as) do
Conselho. Cleusa Maria parabenizou o Conselho que neste ano arrumou a casa.
Jacinto Mateus disse que sentiu falta das visitas aos restaurantes comunitários, por
fim, parabenizou as ações deste ano, a presidente, a SE/Consea DF e todos(as) do
Conselho. André Luiz se indicou para representar o Consea no grupo gestor do
CGMAF - Comitê Gestor Distrital da Ação de Distribuição de Alimentos para Povos e
Comunidades Tradicionais de Matrizes Africanas e foi aprovado pelo pleno. Eliene

Sousa, lembrou que Consea DF tem muitas histórias e que neste 2(dois) últimos
anos é que de fato conseguimos consolidar, finalizou cobrando maior participação da
parte de governo nas plenárias. Alexandre Silveira, falou do CGMAF; se indicou para
representar também o conselho na Oficina Regional sobre a construção do SISAN na
Região Centro Oeste e foi aprovado pelo pleno. Todos parabenizaram o Conselho.
Hérmanos tomou a palavra, dizendo que a estrutura tá montada, Conselho erguido,
foi um trabalho árduo, complicado e difícil, agora se engrenou com a agenda
aprovada para 2013. Destacou a importância da representação da sociedade civil
dentro dos grupos de trabalho, comissões temáticas e na presidência do Conselho,
lembrando do desejo e do apoio do secretario Daniel Seidel para conclusão desta
estrutura, em que o Conselho agora vai estar opinando e fazendo o trabalho de
controle social e mostrando proposições do Consea DF para o Governo. Agradeceu o
esforços dedicado, pela presença de todos(as), passando assim a palavra para a
presidente Abiail Ferreira, parabenizou o André Luiz e Alexandre Silveira, por ter
colocado o Consea DF dentro do CGMAF; disse que estar no Consea DF, está sendo
uma experiência inusitada, foram muitos os desafios; agradeceu o apoio que
todos(as) têm dado ao Conselho, sabendo da dificuldade de todos(as), seja de
agenda, de tempo e deslocamento; que o ano que vem seja de muita paz, alegria
nos corações de todos(as) e um ano de vitórias, nas famílias, no trabalho e no
Conselho. Ana Maria Campani, desejou a todos(as) um final de ano e um 2013 com
muita saúde e alegrias. Elaine Corradini, agradeceu por fazer parte do conselho e
disse que este ano a sua participação foi de conhecimento, e agora com o
conhecimento vai contribuir mais, e ver na SEPLAN, agenda para estar participação
nos grupos de trabalho. Maria do Socorro, esta muito feliz de participar do Conselho
e o que deixou com mais vontade de participar do Conselho foi de ter a presidência
nas mãos da sociedade civil. Após estas considerações finais, a presidente, deu por
encerrada a 26ª reunião ordinária do Consea DF.

