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APRESENTAÇÃO 

 

O Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional realizou o 

Encontro Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional preparatório para a 5° 

Conferência Nacional +2, realizado dia 13 de dezembro de 2017, em Goiânia-

Go, advindo de um processo participativo que envolveu 23 (vinte e três) pessoas, 

reunidas no Encontro Estadual. 

Seguindo o tema da 5° Conferência Nacional, Comida de Verdade no 

Campo e na Cidade: por direitos e soberania alimentar. O Encontro foi importante 

visto sensibilizar e mobilizar vários municípios, ampliar participação efetiva da 

sociedade civil e os conceitos de soberania e segurança alimentar. 

O Encontro Estadual reafirma avanços desafios bem como propostas que 

vão beneficiar e melhorar a qualidade de vida de várias famílias em estado de 

insegurança alimentar e nutricional. 

Nossos agradecimentos aos participantes do Governo e da sociedade civil 

que contribuíram para a realização do Encontro Estadual preparatório para 5° 

Conferência Nacional +2, apoiando e participando: “Comida de Verdade no 

Campo e Na Cidade”. 
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PROGRAMAÇÃO 

 

DATA: 13 de dezembro de 2017 
HORA: 14h às 18h 
LOCAL: Auditório da Superintendência Executiva de Agricultura 
ENDEREÇO: Rua 256, nº 52, Qd. 117 – Setor Leste Universitário - Goiânia, em 
frente o Jornal Diário da Manhã. 
 
 
14h00 - Abertura 
 
             Apresentação dos participantes 
 
14h20 - Resumo relatório Final da 5ª CNSAN 
  
             Apresentação Nirlan Arruda - Sec. Executivo do Conesan 
 
14h40 - Leitura Material Informativo 02 
 
             Eixo - 1 -  Conjuntura 
 
             Eixo - 2 -  Processo de adesão e implementação do Sisan 
 
              Eixo - 3 -  Plano Estadual 
 
              Eixo - 4 -  Agenda de Futuro 
 
14h50 - Divisão de Grupos -  início dos trabalhos 
 
15h30 - Coffee breake 
 
16h00 - Retorno aos trabalhos 
 
17h15 - Apresentação dos trabalhos de Grupos 
 
17h40 - Critérios para a definição de conselheiros (as) que vão representar o    
estado de Goiás na 5ª CNSAN+2 
 
             Nomes aprovados 
 
18h00 - Encerramento 
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Encontro Estadual da CNSAN +2 

 
Data: 13/12/2017 

Horário: 14h às 18h 

Local: Auditório da Superintendência Executiva de Agricultura 

A abertura do evento foi conduzida pelo vice-presidente do CONESAN Donizete 

Alves, deu boas vindas a todos e falou sobre a programação a ser realizada e 

posteriormente fez-se a apresentação dos membros presentes:  

Donizete de Deus Alves- Vice-presidente do CONESAN  

Nirlãn Arruda de Abreu- Secretário Executivo do CONESAN 

Sandra Leite de Jesus- Presidente do Conselho de Alimentação Escolar (CAE) 

Sebastiana Fernandes Doutor- Conselheira do CONESAN 

Andrea Sugai Mortoza- Representante da UFG no conselho  

Deborah Dias Oliveira- Representante do Mesa Brasil  

Luiz Vilela- Representante da CONAB, executiva do CONESAN . 

Fernando Araújo Ribeiro- representando o SINEG (Sindicato dos Nutricionistas 

no Estado do Goiás). 

Eliane Pereira de Oliveira- conselheira representando (SEGPLAN Secretaria de 

Estado de Gestão e Planejamento). 

Marília Mendonça Guimarães - Professora, conselheira suplente do 

CONESAN.  

Michelle Cristina da Silva - nutricionista representante do IDTECH.   

Juarez Gomes Bucar- suplente CONESAN/SED. 

Keila Fernanda Vieira de Sousa- estudante de nutrição (FANUT-UFG), 

estagiária do CONESAN. 

Sirlainy Pereira Miranda- estudante Eng. de Alimentos (PUC GO), estagiária do 

CONESAN 

Renainne Tatielli Cunha Gomes- estudante de Eng. de Alimentos, estagiária do 

CONESAN. 

Sueli Essado Pereira - professora da PUC GO - representando PUC - GO no 

CONESAN.  
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Fátima Vauldimar Costa Silva - Gerente da merenda escolar da Secretaria de 

Estado da Educação, Cultura e Esporte. 

Sandra Regina Chaves Ferreira- suplente da Secretária de Educação no 

CONESAN. 

Tânia Aparecida Pinto Castro Ferreira - representante do Conselho Regional de 

Nutricionista de Goiás (CRN-1). 

Karine Anusca Martins – professora (FANUT UFG)  

 

O Secretário Executivo do CONESAN, Nirlãn Arruda, apresentou um 

resumo final do que foi discutido e aprovado na 5ª Conferência Estadual de 

Segurança Alimentar e Nutricional, que teve como tema: Comida de verdade no 

campo e na cidade: Avanços e obstáculos para a conquista da alimentação 

adequada e saudável e da soberania alimentar. Citou fatores que facilitam a 

produção, disponibilidade e acesso a comida de verdade como exemplo, feiras 

livres, hortas urbanas, feiras de trocas de sementes crioulas e cooperativas. Com 

desafios de ampliar a base social mantendo a participação social com gestão 

intersetorial, mudar os hábitos alimentares e fortalecer a agenda da segurança 

alimentar. Ressaltou ainda a importância da formação de Comseas municipais, 

adesão ao SISAN, incentivo a hortas comunitárias, produção de alimentos sem 

o uso de agrotóxicos, inserir e fortalecer a segurança alimentar e nutricional de 

forma transversal no currículo escolar e capacitação de merendeiras e a inclusão 

do tema alimentação e nutrição na formação de professores. Finalizando 

apontou a assistência técnica e suporte técnico continuo na produção de 

alimentos.   

Em seguida, Donizete Alves e Juarez Bucar conduzam a divisão dos 

grupos de trabalho e as orientações necessárias. A divisão foi em três grupos 

para discussão dos três eixos, sendo que o eixo 3 ligado a CAISAN, foi discutido 

em todos os grupos. 
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Documentos Finais Aprovados Pelos Grupos 

Encontro Estadual da CNSAN +2 

 

GRUPO 1 

Composto pelos seguintes participantes: Marília Mendonça, Tânia Aparecida, 

Sandra Leite, Fátima Vauldimar, Michele Cristina e Nirlãn Arruda. 

Eixo 1:  

O grupo recebeu duas perguntas norteadoras para a discussão: 

1) Análise da conjuntura local político-programática da soberania e segurança 

alimentar e nutricional, identificando oportunidades, gargalos, ameaças e 

retrocessos. 

2) Identificação e análise da situação de realização do DHAA das titulares de 

direitos mais vulneráveis à insegurança alimentar e nutricional no estado de GO, 

população negra, povos indígenas e povos e comunidades tradicionais. 

 

Discussão 

Resposta geral elaborada: 

1) Em termos de programas de saúde, aqueles relacionados à nutrição se 

encontram fragilizados. Programas de saúde fragilizados (Vitamina A e ferro). O 

Bolsa Família, por exemplo, se encontra atualmente com seu grau de cobertura 

reduzido. Isso se deve principalmente pelo não cumprimento das 

condicionalidades, fazendo com que sua meta de cobertura de 75% da 

população não esteja sendo atingida. A frequência escolar, por exemplo, é uma 

condicionalidade criada para incentivar o acompanhamento dos filhos pelos pais 

na escola, mas nem sempre essa condicionalidade é cumprida. Elas devem ser 

uma porta de entrada para alguns dos programas, mas infelizmente, a população 

se limita a essas condições. 

 Os gargalos encontrados na discussão que afetam a segurança alimentar 

e nutricional são: necessidade de investimento em saneamento básico, ausência 

de transparência na aplicação dos recursos destinados à alimentação escolar, 

não cumprimento das resoluções do FNDE, Ministério Público, CGU, CAE, CGE, 

TCE e TCU, e má fiscalização dos cardápios da merenda escolar. O Programa  
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Saúde na Escola em Goiânia possui apenas 71 escolas participantes do 

programa, e o interior do estado de Goiás, 86 escolas, o aumento da expectativa 

de vida e necessidade de cura das doenças crônicas não degenerativas.  

 Ameaças: terceirização das merendeiras e copeiras, inflação, 

desemprego, estrutura familiar (a criança deve ter um responsável capaz de 

acompanhar o aluno), endividamento das famílias, corrupção, extinção de 

programas e políticas públicas, redução de verbas, volta do Brasil ao mapa da 

fome e a reforma da previdência. 

 Retrocessos: Defasagem do treinamento dos profissionais de saúde e da 

educação, a liberação de cultivo de transgênicos, a nova política de educação e 

a nova Política de Atenção Básica a Saúde, a falta de agentes comunitários no 

serviço de saúde, falta de regulação sobre o uso indiscriminado de agrotóxicos. 

O grupo ressaltou a importância dos profissionais de saúde se 

enxergarem como responsáveis pela situação de saúde do país, e não somente 

o governo. Os gestores dos espaços de saúde devem se esforçar para implantar 

os protocolos necessários para o bom funcionamento dos programas de saúde 

pública, sempre motivando sua equipe para que esse funcionamento seja 

contínuo. 

2) Em relação à situação do Direito Humano a Alimentação Adequada 

(DHAA) de povos mais vulneráveis à insegurança alimentar e nutricional no 

estado de Goiás, observa-se que no Mato Grosso, há uma grande quantidade 

de povos indígenas passando fome, sendo que vários deles se encontram em 

situação de alcoolismo. No Pará, esses povos indígenas parecem estar mais 

bem estruturados e amparados. 

Propostas 

As propostas sugeridas pelo grupo são: 

 - Obrigatoriedade de cursos de formação para merendeiras ministrados 

por nutricionistas; 

           - Implantação de uma nutricionista por Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família (NASF);  

          - Transparência dos recursos que chegam para a compra de alimentos 

para a merenda escolar; 
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  - Criação de concurso para merendeiras, que atualmente entram como 

técnicos administrativos e posteriormente são direcionadas à função de 

merendeiras;  

         - Estruturar a política de Educação Nutricional em toda a rede de ensino 

do país;  

         - Realização de parcerias com empresas privadas e cooperativas de 

agricultura familiar, para compra de alimentos que estão próximo da data 

vencimento para destino ás famílias; 

        

 - Expansão da lei municipal criada em Anápolis para todo o país, que 

exige a presença de um nutricionista na Unidade de Alimentação Nutricional 

(UAN) para cada 100 refeições produzidas; 

 

GRUPO 2  

Participantes: Karine Anusca, Juarez Bucar, Sebastiana Fernandes, Fernando 

Araujo, Eliane Oliveira, Sandra Regina 

Eixo 2: Processo de adesão e implementação do Sisan 

Relatora: Karine Anusca 

 

Item 1: Funcionamento do CONESAN E CAISAN 

Discussão 

Discussão das funções do CONESAN e da CAISAN 

Importante discutir o perfil dos conselheiros 

 CONESAN 

- Órgão consultivo de assessoramento e articulação entre o governo e a 

sociedade civil; 

- Composto de ⅔ sociedade civil e ⅓ governo; 

- Orienta os municípios para criação de conselhos de SAN, eventos, realização 

das reuniões ordinárias/extraordinárias (oficinas, seminários e outros); 

- Conselho aprova programas de aquisição de alimentos; 

- Outra função é de validar as doações advindas da CONAB através do PAA, 

para entidades carentes, filantrópicas e outras. Contudo faltam recursos  
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humanos e infraestrutura (carro com motorista e diária) para acompanhar esse 

processo mais efetivamente de perto; 

Participação em diversas ações, tais como:  

- Fórum de Agrotóxicos: grupo de trabalho de hortas caseiras (urbanas, 

periurbanas); 

- Fórum de redução de sal, açúcar e gordura; 

- Promoção do Aleitamento Materno; 

Falta de articulação e envolvimento dos diversos setores, prejudicando a 

intersetorialidade para efetivar as ações e atividades.  

 

 

 CAISAN 

 

- Participação em encontros locais, regionais e no Distrito Federal sobre o 

Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Onde o estado de Goiás 

sempre participou dos referidos eventos.  

- No estado de Goiás está em fase de reestruturação. Acreditamos que com o 

novo decreto a CAISAN passará a funcionar normalmente. 

 

Item 2: Orçamento e financiamento da gestão do SISAN  

Discussão 

- Do recurso do MDS liberado pelo Convênio 014/2013 o Estado de Goiás 

contribui com uma contrapartida de 10%; 

- Às vezes essa falta de recurso (diárias e suporte técnico) impossibilita 

apoiar os municípios para adesão ao SISAN; 

- Muitas ações são custeadas pelos próprios órgãos dos representantes 

tanto governamentais e da sociedade civil (Secretaria de Educação, 

Furnas (COEP), Secretaria de Desenvolvimento, SINTEGO); 

- Propõe-se que o CONESAN faça um planejamento para mobilizar de 

forma mais efetiva a participação da sociedade civil (fazer ofício baseado 

no decreto), auxiliar na parte administrativa, técnica e financeira; 

- Trabalhar a intersetorialidade. 
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Item 3: SISAN nos municípios: Mapeamento das oportunidades e 

obstáculos para a adesão 

Discussão 

São 3 municípios que possuem o SISAN (quando adere ao SISAN tem que 

criar a CAISAN e o Plano Municipal). 

● Aparecida de Goiânia 

● Minaçu 

● Jussara 

Jataí está em processo de adesão ao SISAN. 

- Oportunidades: 

Após as conferências através da adesão do SISAN pelos municípios, buscam-

se recursos através de editais do MDS, para capacitar Conselheiros de SAN, 

gestores públicos e a sociedade civil e outros; infraestrutura e suporte para o 

desenvolvimento das ações e atividades dos conselhos. 

- Obstáculos: 

Gestor municipal não conhece a importância do desenvolvimento das ações e 

atividades dos conselhos de SAN, em especial, a adesão ao SISAN. Equipe 

interna insuficiente para dar o suporte aos municípios para orientá-los na 

constituição de conselhos e adesão ao SISAN.  

Propostas para o eixo 2. 

Discussão 

1) Revisão do decreto de instituição da CAISAN Estadual. 

2) Elaboração do plano estadual (utilizar os exemplos positivos dos 

municípios que já aderiram ao SISAN); 

3) Finalização do diagnóstico das ações de SAN (através de licitação) para 

permitir uma melhor visualização do desenvolvimento dessas ações no 

intuito de aprimorar as intervenções, inclusive parceria com ás 

Universidades para contextualização das ações de SAN; 

4) Disponibilização do recurso financeiro para possibilitar a execução e 

operacionalização suficiente e adequada das ações do CONESAN, 

principalmente das despesas do segmento da sociedade civil, incluindo o  
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5) financiamento de participação nos eventos de representação (via 

decreto)- Mobilização de todos; 

6) Sistematização de um diálogo mais efetivo entre o CONESAN e o setor 

da educação sobre as doações do PAA incluindo informações sobre as 

entidades beneficiadas, tipo e quantidade e procedência dos alimentos; 

7) Garantia orçamentária para as ações de SAN no Estado de Goiás; 

8) Criação de parcerias para auxiliar a equipe interna para apoiar/orientar os 

municípios em constituir as CAISANS e Comseas municipais, além de 

orientar e mobilizar os gestores municipais sobre a causa da SAN e 

DHAA. 

 

 

GRUPO 3  

Composto pelos seguintes participantes: Andréia Sugai, Débora Dias, Sueli 

Essado, Donizete Alves e Luiz Vilela  

Eixo 4: Agenda do futuro 

Relatora: Sueli Essado 

Item 1: Propostas/oportunidades para assegurar a continuidade e o 

aprimoramento das políticas públicas que garantam a comida de verdade 

no campo e na cidade. 

 

Discussão 

Resposta geral elaborada: 

-Fortalecimento do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) (recurso 

financeiro); 

-Garantia de maior orçamento para o plano safra para implementar o Plano 

Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (PLANAPO);  

-Assegurar e manter as propostas e programas planejados, como exemplo: 

fortalecer PAA, PNAE, ATER, PRONAF, PLANAPO e implantar o Programa 

Nacional de uso de agrotóxicos; 

- Fortalecimento das Centrais de Abastecimento e da Companhia Nacional de 

Abastecimento, que são essenciais para a SAN e DHAA; 
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Qual momento político a gente vive?  Com esses programas ainda recebendo 

fonte financeira coberta, e nesse momento político em 2017 não se tem essa 

agenda. Não é agenda desse governo atual fazer abertura. Cada governo tem 

uma agenda/ prioridades. Que mude o governo e as agendas se mantenham. 

Item 2: Prioridades para a agenda de segurança alimentar e nutricional. 

 

Discussão 

Resposta geral elaborada: 

- SAN desde a base da alimentação, ou seja, fortalecer e ampliar o programa de 

aleitamento materno; 

- Políticas de redução de agrotóxicos, uso controlado de agrotóxicos com 

assistência técnica;  

- Acesso a água (consciência geral, prioridade que o produtor rural receba 

recursos para proteger mananciais); 

- Defender o uso dos mananciais de superfície e subterrâneos em prol do direito 

público; 

- Incentivo com subsidio para captação de águas da chuva (pluviais). 

- Fortalecer o combate ao desperdício. 

 

Item 3: temas emergentes, novos setores, novos públicos, novas 

necessidades novas estratégias. 

Discussão 

Resposta geral elaborada: 

Quanto aos temas emergentes: 

- Priorizar a reconquista do país na saída do mapa mundial da fome (ONU/FAO), 

considerando que houve perdas e transformações negativas, especialmente 

com as crianças e outros grupos vulneráveis; 

- Estimular com subsídios os bancos de sementes crioulas, desde a produção, 

insumos à distribuição e consumo; 

Quanto às novas necessidades: 

- Apoio às instituições que trabalham a favor da regulamentação da rotulagem 

de alimentos; 
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Quanto às novas estratégias: 

- Estimular a criação de “mini-ceasas” em espaço organizado, dando a 

oportunidade aos produtores para mostrar e vender seus próprios produtos e ao 

consumidor que terá acesso a produção de sua região com respeito à cultura 

regional. 

- Cumprimento das normas e programas existentes não permitindo desvio de 

recursos e ações afins. 

 

Eixo 3- Plano estadual / GO 

 

Discussão 

Resposta geral elaborada: 

 

Leitura do material ANEXO 1 - Roteiro para a elaboração do balanço de 

implementação do SISAN e do Plano Estadual/GO ou das ações de SAN (para 

os estados que ainda não possuem plano) para subsidiar os encontros locais 

Item 1: compromisso e avaliação do estágio de elaboração e/ou implementação 

e/ou revisão do plano local; 

Item 2: ações e programas: metas, resultados, limitações, potencialidades; 

-Orçamento e financiamento dos programas e ações; 

- Monitoramento: estágio de implementação de sistema e mecanismo de 

monitoramento; 

Proposta: Reestruturar a CAISAN para atender segundo o decreto nº 7.272/2010 

para o atendimento dos objetivos e metas estabelecidas e pactuadas no Plano 

Nacional, bem como o monitoramento e avaliação da Política Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN), visto que o Estado de Goiás fez a 

adesão ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.  

 

            Após a reunião e discussão dos três grupos, o relator de cada grupo 

apresentou a discussão e as propostas. Em seguida, foi feita a leitura dos 

requisitos para indicação de representantes do CONESAN-GO na 5° 

Conferência Nacional +2. Foram indicados 2 representantes do Governo: Nirlãn  
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Arruda de Abreu e Fátima Vauldimar Costa Silva, e foram indicados 2 

representantes da Sociedade Civil: Sandra Leite de Jesus e Tânia Aparecida 

Pinto Castro Ferreira, sendo que 1 vaga está destinada à presidente do 

CONESAN-GO Dinair Pereira Duarte Furtado, todos foram aprovados pela 

plenária e em seguida deu-se o encerramento do encontro.   

     

 

 

 

A Comissão Organizadora. 

 

Goiânia, dezembro de 2017. 
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Declaração da comissão organizadora estadual/GO com o relato do 

processo de escolha das (os) participantes para o encontro nacional 

1) Breve relato do processo de escolha das (os) representantes para a 

etapa nacional. 

O processo de escolha dos representantes da sociedade civil e 

governo se deu democraticamente com alguns critérios: 

- Preferência às conselheiras (os) que tenham participado do processo 

/etapa Estadual da 5ª Conferência Estadual de SAN;  

- Preferência às conselheiras (os) que tenham participado ativamente 

dos trabalhos do CONESAN; 

- Preferência às conselheiras (os) que tenham participado 

assiduamente das reuniões ordinárias e extraordinárias do CONESAN; 

- Preferência às conselheiras (os) que tenham participado 

assiduamente de grupos de trabalho representando o CONESAN; 

- Preferência às conselheiras (os) que tenham participado ativamente 

dos trabalhos do CONESAN da implantação de programas/convênio 

relacionados a agenda de SAN. 

Diante dos critérios apresentados, os nomes indicados pela plenária 

foram devidamente aprovados por todos (as), segue abaixo; 

 

2) Lista dos 3 (três) nomes das (os) participantes da sociedade civil 

escolhidas (os) para a etapa nacional com seus dados pessoais 

conforme quadro abaixo: 

Nome completo: Dinair Pereira Duarte Furtado 

É atualmente conselheira (o) do Conesan ? (x ) sim; (  ) não; 

Entidade que representa SINTEGO 

RG 1.911.156-SSP/GO 

CPF 796.020.454-91 

E-mail dinairfurtado@gmail.com 

mailto:dinairfurtado@gmail.com
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Telefone de contato (62) 3201-8985/ (62) 99102-7125/  
(62)99829-6385 

Cidade de residência Goiânia - GO 

Sexo/Gênero Feminino 

É indígena  
Sim (  ) Não (x) 

Qual etnia?  

Pertence a Povos e Comunidades 
Tradicionais? 
Sim (  ) Não ( x ) 

Qual? 
 

 

Nome completo: Sandra Leite de Jesus 

É atualmente conselheira(o) do Conesan ? (x) sim ; (  ) não; 

Entidade que representa SINTEGO 

RG 2.148.616- SSP-GO 

CPF 759.403.451-15 

E-mail sandraleitedejesus@gmail.com 

Telefone de contato (62) 3291-8383 / (62) 99915-7611 

Cidade de residência Goiânia- Go 

Sexo/Gênero feminino 

É indígena  
Sim (  ) Não (x) 

Qual etnia ? 

Pertence a Povos e Comunidades 
Tradicionais? 
Sim (  ) Não (x) 

Qual? 
 

 

Nome completo: Tânia  Aparecida Pinto Castro Ferreira 

É atualmente conselheira(o) do Conesan ? (x) sim ; (  ) não; 

Entidade que representa CRN-1 

RG 2084-CRN-1 

CPF 002.731.147-35 

E-mail bytaniaferreira@gmail.com 

Telefone de contato (62) 3209-6270 R-211/ (62) 98588-2002 

Cidade de residência Goiânia-Go 

Sexo/Gênero Feminino 

É indígena  
Sim ( ) Não (x) 

Qual etnia ? 

Pertence a Povos e Comunidades 
Tradicionais? 
Sim (  ) Não (x) 

Qual? 
 

 

3- Lista dos 2 (dois) nomes de representantes do governo e seus dados pessoais conforme 

abaixo: 

Nome completo: Nirlãn Arruda de Abreu 

É atualmente conselheira(o) do Conesan ? (x) sim ; (  ) não; 

Órgão que representa  Secretaria de Desenvolvimento - SED 

mailto:sandraleitedejesus@gmail.com
mailto:bytaniaferreira@gmail.com
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RG M-902.153 SSP MG 

CPF 213.162.606-15 

E-mail nirlanabreu@gmail.com e  
conesan.go@gmail.com  

Telefone de contato (62) 3201-8985 (62) 99614-4434 

Cidade de residência Goiânia 

Sexo/Gênero masculino 

É indígena  
Sim ( ) Não (x) 

Qual etnia ? 

Pertence a Povos e Comunidades 
Tradicionais? 
Sim (  ) Não (x) 

Qual? 
 

 

Nome completo: Fátima Vauldimar Costa Silva  

É atualmente conselheira(o) do Conesan ? (x) sim ; (  ) não; 

Órgão que representa  SEDUCE 

RG 2.391.599 – SSP GO 

CPF 232.715.641-53 

E-mail fatima.vsilva@seduc.go.gov.br e 
gae@seduc.go.gov.br   

Telefone de contato (62) 3201-3123; (62) 98201-4598 

Cidade de residência Goiânia 

Sexo/Gênero feminino 

É indígena  
Sim ( ) Não (x) 

Qual etnia ? 

Pertence a Povos e Comunidades 
Tradicionais? 
Sim (  ) Não (x) 

Qual? 
 

 

4- Nomes e assinaturas da (o) coordenadora (or) da comissão organizadora local e da (o) 

presidente (a) do Conesan 

 

 

 

    
 

Coordenador da Comissão                                                   Presidente do CONESAN 
 
                        

 

 

Goiânia, dezembro 2017. 

mailto:nirlanabreu@gmail.com
mailto:conesan.go@gmail.com
mailto:fatima.vsilva@seduc.go.gov.br
mailto:gae@seduc.go.gov.br
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SIGLAS UTILIZADAS NO DOCUMENTO 

 

5ª CNSAN 5ªConferência Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional. 

5ª CESAN 5ª Conferência Estadual de Segurança Alimentar e 
Nutricional. 

ATER Assistência Técnica e Expansão Rural. 

CAISAN Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e 
Nutricional. 

CEASA Centrais de Abastecimento de Goiás. 

COEP Comitê de Entidades de Combate a Fome pela Vida. 

CONESAN Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional de 
Goiás  

COMSEA Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de 
Goiás. 

CRN Conselho Regional de Nutricionistas de Goiás. 

DHAA Direito Humano à Alimentação Adequada. 

FANUT-UFG Faculdade de Nutrição/ Universidade Federal de Goiás. 

FAO Organização das Nações Unidas para Alimentação e 
Agricultura. 

MDS Ministério do Desenvolvimento Social 

NASF Núcleo de Apoio à Saúde da Família. 

ONG Organização Não Governamental. 

PUC GO Pontifícia Universidade Católica de Goiás. 

PAA Programa de Aquisição de Alimentos. 

PNAE Programa Nacional de Alimentação Escolar. 

PNSAN Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. 

PLANAPO Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. 

PRONAF Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar. 

SAN Segurança Alimentar e Nutricional. 

SISAN Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. 

SINTEGO Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de 
Goiás. 

SED Secretária de Desenvolvimento Econômico, Científico e 
Tecnológico e de Agricultura, Pecuária e Irrigação.  

UFG Universidade Federal de Goiás. 
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