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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Distrito Federal
ATA

V REUNIÃO PLENÁRIA DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - CONSEA/DF
Data: 09 de setembro de 2021
Horário: 14:30h às 17h30 (virtual)
Local: Google Teams

PAUTA

1.
Abertura da Reunião e aprovação da ata da última reunião – Presidente do Conselho de
Segurança Alimentar e Nutricional (Consea DF) - gestão 2021-2023, José Ivan Mayer de Aquino e a
Subsecretária de Segurança Alimentar e Nutricional, Karla Lisboa Ramos.
2.
Execução do Programa de Aquisição de Alimentos/Termo de Adesão (PAA/TA) e perspectivas
futuras – SEAGRI DF.
2.1.

Apresentação;

2.2.

Apreciação e debate.

3.
Informes das Comissões Temáticas - Coordenadores das Comissões do Consea DF (gestão 20212023).
3.1.

Comissão Temática de Monitoramento;

3.2.

Comissão Temática de Conferências;

3.3.

Comissão Temática de Advocacy.

4.
Parceria-Público Privada (PPP) dos Restaurantes Comunitários do Distrito Federal –
Manifestação da sociedade civil do Consea DF.
4.1.
Apresentação da proposta das Comissões Permanentes do Consea DF e composição da
Mesa Diretiva (gestão 2021-2023);
4.2.
5.

Debate e Aprovação das Comissões.
Informes e Propostas de Encaminhamentos.
PARTICIPANTES
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AÇÃO DA CIDADANIA CONTRA A
FOME, A MISÉRIA E PELA VIDA

José Ivan Mayer de Aquino

SEAGRI-DF

André Alves Santana, Lucio Flávio da Silva e Edson Junho P.
Teixeira

DF DOWN

Carla de Castro Pereira

BANCO DE ALIMENTOS/CEASA - DF

Indiara Alves Septimio

SEDES/SUBSAN - DF

Daniel Féo Castro de Araújo, Karla Ramos, Stefany Coelho e
estagiários (Dienifer Dias Belchor e Douglas Magalhães)

SE CAISAN DF

Felippe Augusto Gomes

IDEC

Patrícia Chaves Gentil

ANDF

Roberta Rodrigues de Sousa

CACI - DF

Karen Louise da Silva Lopes

SEE - DF

Fernanda Mateus

CENTRO
SOCIAL
LUTERANO
CANTINHO DO GIRASSOL

Vanessa Godinho Morais e Carla Alves Pinto

OPSAN/UNB

Giselle Silva Garcia

SINDSASC

Clayton de Souza Avelar

CRN1

Shirley Silva Diogo e Lorena Medeiros

INSTITUTO NAIR VALADARES

Rosemary Ribeiro Freitas

MOVIMENTO NOSSA BRASÍLIA - INESC

Juarez Alves Martins

INSTITUTO COMPARTILHAR

Lorenna Nayra

SEDES/SEEDS - DF

Thiago Pinheiro

SEJUS - DF

Bryan Robson Bley Lima Barreto

CENTRO POPULAR DE FORMAÇÃO DA
JUVENTUDE- VIDA E JUVENTUDE

Cleidiana Monte e Philip Leite

SEMA- DF

Ana Kelene de Macedo Cruz

ACELBRA

Elidia Ineis bastos de almeida

ABDV

Denise Braga

SE CONSEA -DF

Leilane Ruas Goncalves Machado e Natália Araújo de Oliveira

1.

ABERTURA DA REUNIÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA ÚLTIMA REUNIÃO
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José Ivan Mayer, Presidente do CONSEA DF (gestão 2021-2023), deu início à V Reunião
Plenária do Conselho (gestão 2021-2023) agradecendo a presença de todos os membros (sociedade civil
e governo) e o apoio que a Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDES DF) vem dando ao Conselho. Em
seguida, questionou aos representantes se estavam de acordo com a ata encaminhada por e-mail da
IV Reunião Plenária, realizada no dia 08 de julho, e que poderiam se manifestar até o final da presente
reunião.
Citou ainda os itens de pauta que seriam contemplados na presente reunião, quais sejam:
I) Execução do Programa de Aquisição de Alimentos/Termo de Adesão (PAA/TA) e perspectivas futuras; II)
Informes das Comissões Temáticas; III) Manifestação da sociedade civil do CONSEA DF acerca da ParceriaPúblico Privada (PPP) dos Restaurantes Comunitários do Distrito Federal; e IV) Informes e
Encaminhamentos. Em seguida, passou a palavra para Thiago Pinheiro, Secretário Executivo de
Desenvolvimento Social.
Thiago Pinheiro parabenizou e frisou a importância do Conselho para a SEDES DF e para a
formulação de políticas públicas, em especial as ações de segurança alimentar e nutricional. Ressaltou a
importância de uma gestão participativa e desejou uma boa tarde de trabalho a todos.
Em seguida, a Subsecretária de Segurança Alimentar e Nutricional, Karla Lisboa, deu as
boas-vindas e agradeceu a participação de todos na Plenária. Relatou sua satisfação em ver o reflexo do
trabalho conjunto de diversos atores - secretarias, membros da sociedade civil e demais parceiros.
Aproveitou ainda para divulgar a abertura de inscrições para as Conferências Regionais de Assistência
Social do Distrito Federal, disponível no link https://www.sedes.df.gov.br/abertas-as-inscricoes-para-asconferencias-regionais-de-assistencia-social/.
Karla destacou que as conferências são uma oportunidade dos usuários e trabalhadores
participarem da construção da política pública e sugerir novas ações para qualificar o serviço. Por fim,
convidou todos a participarem e que estas seriam mais um momento de aprendizado para a realização da
V Conferência Distrital de SAN.
2.
EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/TERMO DE ADESÃO (PAA/TA)
E PERSPECTIVAS FUTURAS.V
André Alves Santana, Coordenador do Programa de Aquisição de Alimentos/Termo de
Adesão (PAA/TA) no DF, deu início a sua apresentação relatando que o PAA é uma interface entre a
Secretaria de Agricultura (SEAGRI DF) e o CONSEA DF, sendo um programa federal executado em diversos
estados e municípios.
André relatou que a modalidade "Compra com Doação Simultânea (Termo de
Adesão)" promove a articulação entre a produção da agricultura familiar e as demandas locais de
suplementação alimentar, além do desenvolvimento da economia local. Os produtos adquiridos dos
agricultores familiares são doados às pessoas em insegurança alimentar, por meio da rede
socioassistencial ou equipamentos públicos de segurança alimentar, como o Banco de Alimentos, e da
rede pública e filantrópica de ensino.
Destacou que o mesmo é executado desde 2012 e que, no atual momento, apresenta
alguns entraves a serem apresentados ao Conselho - instância de controle social que deve participar
ativamente nas diversas etapas execução do Programa, visando dar maior transparência e ser uma
instância de participação do público beneﬁciário do programa, conforme disposto no Manual Operativo
do PAA.
André fez um breve resumo da execução do Programa iniciada em março e ﬁnalizada
parcialmente em junho de 2021. Em termos de recursos, um total de R$ 1.544.808,00 reais, totalizando
um volume físico de 368 toneladas de alimentos; sendo 1.289 agricultores cadastrados e
aproximadamente 30 mil famílias beneficiárias, atendidas por meio do Banco de Alimentos de Brasília.
André apresentou ainda a lista dos 10 produtos mais comercializados (orgânicos e
convencionais) e a execução física e ﬁnanceira de 2021. Ressaltou a preocupação da SEAGRI DF, visto que
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o Programa ficará sem o aporte de recursos orçamentários de outubro a dezembro, e que isso se refletirá
nas famílias que recebem os alimentos e nos agricultores que os produzem.
Relatou que, em contato com a área técnica do Ministério da Cidadania, não há previsão
de aporte esse ano e que, para o próximo ano, talvez o único meio de acesso seja por emendas
parlamentares. Por fim, ressaltou a importância da sociedade civil do Consea DF na busca de um diálogo
e na busca conjunta de uma solução para o atual cenário.
Em seguida, Edson Teixeira fez um breve relato da execução do Programa de Aquisição da
Produção da Agricultura (PAPA DF) referente a Chamada Pública nº 1/2021, cujo recurso disponível foi
de R$ 2.000.000,00 para a compra de cestas verdes.
Edson apresentou os alimentos que compõem as cestas verdes, totalizando 13kg e com um
valor médio de R$ 32,00. Ao todo, foram adquiridas 63.187 cestas e quantidade total adquirida foi
de 821.431 kg. A execução da Chamada durou 11 semanas e foram atendidas as entidades cadastradas
no Banco de Alimentos, o Mesa Brasil Sesc e as famílias beneficiárias do programa Prato Cheio da SEDES
DF.
Antes de passar a palavra ao debate, José Ivan agradeceu a exposição feita pela SEAGRI DF
e resgatou a famosa frase Herbert de Souza, Betinho "Que tem fome tem pressa". Ressaltou a
importância de ser realizado, como encaminhamento da presente reunião, uma audiência pública na
Câmara Legislativa sobre o PAA e levar a perspectiva de complementação orçamentária e das emendas
parlamentares como um suporte, juntamente com falas de governo, sociedade e de todos/as os/as
parlamentares.
Abílio Vinícius e Patrícia Gentil, conselheiros, evidenciaram os cortes orçamentários que o
Programa vem passando ao longo dos anos e a importância do mesmo no fortalecimento da agricultura
familiar, bem como na garantia da alimentação saudável à população mais vulnerável.
Por fim, Karla Lisboa relatou todas as ações desenvolvidas pela SEDES e pela SEAGRI de
fomento da agricultura familiar. Com o aumento da demanda de cestas, durante a pandemia da Covid 19,
criou-se o programa Prato Cheio - benefício de seis parcelas mensais de R$ 250,00 às famílias em
situação de vulnerabilidade social e que hoje atende 38 mil famílias. Juntamente com os cartões, as
famílias recebem as cestas verdes.
Relatou ainda que, além desses benefícios, será fornecido o vale gás no valor de R$ 100,00
por dois meses a essas famílias e que a Secretaria vem trabalhando em um Planejamento Estratégico
para a estruturação desses programas nos próximos anos.
3.

INFORMES DAS COMISSÕES TEMÁTICAS.

José Ivan deu início ao item de pauta lembrando aos membros que as Comissões
Temáticas têm por finalidade subsidiar as decisões do CONSEA/DF, no cumprimento de suas atribuições e
competências, e que estão regulamentadas no novo Regimento Interno do CONSEA DF, publicado em 02
de agosto de 2021 - Resolução nº 03.2021, disponível no site da SEDES DF
(https://www.sedes.df.gov.br/normativas-e-documentos/).
Em seguida, passou a palavra aos coordenadores fazerem um breve resumo das atividades
que vêm desenvolvendo desde agosto de 2021.
I) Comissão Temática de Monitoramento
Giselle Garcia, conselheira e coordenadora da Comissão de Monitoramento, relatou que o
principal produto da Comissão, até o momento, foi a construção da programação do Seminário virtual de
contextualização do estado de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) do Distrito Federal.
O mesmo contará com a participação de técnicos do governo distrital, membros da
sociedade civil, institutos de pesquisa, universidade e pesquisadores que trabalham com indicadores SAN
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e o debate gerado no Seminário contribuirá para a elaboração do Documento Orientador da V
Conferência Distrital de SAN e nortearão a execução da Política Estadual de SAN.
Após apresentar a minuta de programação do Seminário, Giselle destacou que a Comissão
também trabalhará o monitoramento das ações de SAN no Distrito Federal. Para tal, precisam identificar
os seguintes pontos: i) quais programas/projetos que deixaram de existir; ii) quais programas/projetos
que continuam existindo; iii) quais os novos programas/projetos criados após o término da vigência do
Plano Distrital de Segurança Alimentar e Nutricional (PDSAN).
Por fim, destacou que a proposta de agenda da Comissão seria: i) realizar um diagnóstico
da situação atual dos programas, projetos e atividades de SAN em implementação no DF, solicitando
essas informações junto aos Órgãos Responsáveis, via CAISAN DF e definindo um prazo de envio
(idealmente antes do Seminário Virtual ou Conferência Distrital); ii) definir os indicadores de
monitoramento consistentes com os programas, projetos e atividades existentes; e iii) monitorar os
indicadores criados, uma vez que estejam pactuados em Plenária.
Karla Ramos informou que já fez o levantamento com as Secretarias, no âmbito da CAISAN
DF, o que pode facilitar o trabalho da Comissão. Como encaminhamento, a Secretaria Executiva do
CONSEA DF enviará o material ao grupo.
II) Comissão Temática de Conferências de SAN:
Jaime Conrado, conselheiro e coordenador da Comissão de Conferências, informou que
estará conduzindo as atividades da Comissão, com o apoio da conselheira Roberta Rodrigues na relatoria.
Jaime fez um breve resumo do objetivo da Comissão, qual seja: estudar temas de
SAN, parâmetros de formação e composição de outras conferências para apoiar a realização das
conferências distritais de SAN. Em seguida, apresentou o documento orientador que o grupo está
produzindo para subsidiar a realização da V Conferência Distrital de SAN.
Lembrou a todos que a Conferência Distrital de Segurança Alimentar e Nutricional (CDSAN)
é a instância máxima do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional do Distrito Federal (SISAN DF),
sendo realizada a cada 4 anos, conforme dispõe a Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006 (Lei Orgânica
de Segurança Alimentar e Nutricional – LOSAN), além de indicar as diretrizes e prioridades da Política e
do Plano Distrital de Segurança Alimentar e Nutricional (PDSAN).
De acordo com a LOSAN, o CONSEA DF deve: i) convocar a Conferência de Segurança
Alimentar e Nutricional, com periodicidade não superior a quatro anos; ii) definir os parâmetros de
composição, organização e funcionamento da Conferência, por meio de regulamento próprio (Regimento
Interno) e com apoio de um Comissão Organizadora.
Jaime ressaltou que a Comissão avançou na discussão dos eixos, mas que o tema será
apresentado na próxima plenária. Com relação as datas, Jaime apresentou o seguinte calendário, o qual
foi aprovado por todos os membros presentes:
Seminário de Indicadores de SAN: 14 de outubro de 2021
Pré-Conferência: 28 de outubro de 2021
Conferência: 25 e 26 de novembro de de 2021
Com relação ao público e a estrutura, Jaime relatou que a Conferência se destina aos
usuários do sistema, sociedade civil, gestores e demais atores que queiram contribuir com esta
importante agenda (universidades parceiras, organismos nacionais e internacionais, com no máximo 300
pessoas. Será realizada dentro da Plataforma virtual da SEDES DF - Virtua e será disponibilizada wifi para
usuários nos locais disponíveis com o wifi social - http://www.secti.df.gov.br/localidades-de-pontos-wi-fisocial/.
Por fim, relatou que produtos da Conferência serão: a Carta Política, Proposições e Moções
debatidas na mesma.
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III) Comissão Temática de Advocacy:
Philip Leite, conselheiro e coordenador da Comissão de Advocacy, deu início a sua fala
trazendo a importância do papel do Conselho no levantamento de ações e na implementação da política
de SAN no atual momento de aumento da fome e de desigualdades sociais.
Ressaltou que a Comissão buscou trabalhar em temas que visam o cuidado que o Estado
tem que ter com a população em situação de maior vulnerabilidade, em especial os assalariados e a
população em situação de rua. Relatou ainda a preocupação dos membros com o tema da Parceria
Público-Privada dos Restaurantes Comunitários, visto que a privatização dos serviços públicos geram
queda da qualidade do serviço prestado e o aumento no preço.
Diante de tal contexto, a Comissão realizará uma próxima reunião no dia 30 de setembro
para a elaboração de uma proposta de audiência pública com a participação de diversos atores da
sociedade civil, usuários, Ministério Público do Distrito Federal, parlamentares, entre outros atores.
Philip também informou que a Comissão encontra-se à disposição para elaborar,
juntamente com o Presidente e a Secretaria Executiva, uma proposta de manifestação política da
sociedade civil do CONSEA DF à respeito da Parceria Público-Privada dos Restaurantes Comunitários
4.
FEDERAL

PARCERIA-PÚBLICO PRIVADA (PPP) DOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS DO DISTRITO

José Ivan fez um breve relato das atividades do Grupo de Trabalho (GT) referente à
Parceria Público-Privada (PPP) dos Restaurantes Comunitários do Distrito Federal, composto por
representantes da sociedade civil do CONSEA DF, pela SUBSAN/SEDES e pela Secretaria de Estado de
Projetos Especiais (SEPE), o qual realizou as suas atividades de abril à julho de 2021. Em seguida, passou a
palavra para a Secretária Executiva do CONSEA DF, Natália Oliveira, conduzir o item.
Natália lembrou que foi construído, no âmbito do GT, um documento orientador no intuito
de subsidiar tanto o posicionamento do CONSEA DF (favorável ou não), quanto orientar as atividades da
SUBSAN/SEDES. Ressaltou que não entraria novamente na redação do documento, visto que este já havia
sido apresentado na última reunião Plenária.
Diante de tal contexto, e tendo em vista a necessidade do posicionamento do CONSEA DF,
relatou que este item foi abordado na última reunião da sociedade civil, realizada em 19.08,
entretanto, não havia quórum mínimo para deliberação. Isto posto, destacou que o momento seria para
ouvir a manifestação das demais entidades (favoráveis ou não) à parceria público-privada (PPP). Todos os
apontamentos serão registrados em ata.
Informou ainda que as seguintes entidades já registram ser contra a PPP: i) Observatório
de Políticas de Segurança Alimentar e Nutrição - OPSAN Unb, ii) Associação de Nutrição do Distrito
Federal - ANDF, iii) Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural - SINDSASC, iv)
WWF Brasil, v) Associação Brasileira de Celíacos - Acelbra e vi) Movimento em Rede Nossa Brasília. Em
seguida, abriu a fala para a manifestação das entidades.
Lorena Chaves, conselheira, informou que o Conselho Regional de Nutricionistas 1ª Região
(CRN 1) se reuniu em plenária e possuem um posicionamento contrário à PPP. As preocupações estão no
âmbito da importância desse equipamento público para a população em situação de vulnerabilidade
social, além da não previsão de nutricionistas técnicos responsáveis nos RCs. Destacou que, caso a
proposta venha a ser aprovada, o CRN se dispõe a complementar o Documento elaborado no intuito de
destacar as atribuições e importância do papel do nutricionista no processo.
Clayton, conselheiro, destacou mais uma vez o posicionamento contrário do SINDSASC e
informou que as entidades não podem dar o aval para uma privatização de 30 anos. Resgatou ainda o
que vem acontecendo com as demais privatizações de serviços públicos, como o transporte público e a
saúde e informou estar de acordo com a realização de uma audiência pública com os principais atores
envolvidos.
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Patrícia Gentil, conselheira, relatou estar contemplada com as falas e que o
posicionamento da Aliança DF acompanha o posicionamento contrário das demais entidades.
Karla Lisboa esclareceu que, enquanto grupo de trabalho formado, a participação de
nutricionistas é fundamental. O funcionamento hoje dos restaurantes comunitários estão tendo um
melhor atendimento para o usuário com a capacitação dos nutricionistas e servidores.
José Ivan ressaltou a importância do grupo ter um posicionamento interno antes de ser
levada essa discussão no âmbito de uma audiência pública. Para tanto, sugeriu
como encaminhamento, que a Comissão de Advocacy, juntamente com alguns membros,
elaborassem um documento citando qual é o entendimento majoritário da sociedade civil e apresentasse
o mesmo na próxima reunião da sociedade civil, a ser realizada no dia 28 de setembro (terça-feira) às
14h.
5.

INFORMES E PROPOSTAS DE ENCAMINHAMENTOS

Ao término da Plenária, a Secretária Executiva do Consea DF, Natália Oliveira, reforçou a
importância da participação dos membros nas reuniões do Conselho e nos eventos, conforme calendário
abaixo :
Eventos:
Seminário de Indicadores de SAN: 14 de outubro de 2021;
Pré-Conferência: 28 de outubro de 2021; e
Conferência: 25 e 26 de novembro de 2021.
Reuniões:
Reunião da Sociedade Civil: 28 de setembro das 14h às 16h;
Reunião extraordinária para apresentação de todo o processo, metodologia e programação da V
Conferência: 07 de outubro às 14h30; e
VI Reunião Plenária: 04 de novembro às 14h30.
Nada mais havendo a tratar, às 17h40 deu-se por encerrada a reunião virtual, da qual se
lavrou a presente ata.
Assinaturas:
José Ivan Mayer de Aquino
Presidente
Natália Araújo de Oliveira
Secretária-Executiva
Documento assinado eletronicamente por José Ivan Mayer de Aquino, Usuário Externo, em
17/09/2021, às 16:46, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
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