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ENCONTRO ESTADUAL: IV CONFERÊNCIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR 

E NUTRICIONAL DE SÃO PAULO +2 
ORIENTAÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
 

1 OBJETIVO 
O Encontro Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional de São Paulo, doravante 

denominado 4ª CESANSP+2, tem por objetivo realizar balanço das proposições da 4ª 
Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, realizada em setembro de 
2011, no município de São José dos Campos/SP. 

Os debates e proposições de todas as etapas da 4ª Conferência +2 devem 
relacionar-se diretamente com os objetivos desta conferência. 

 
1.1 Eixos temáticos: 

São eixos temáticos da 4ª CESANSP+2: 

 Desafios para a implementação do Plano Estadual de Segurança Alimentar e 
Nutricional;  

 Conquistas e desafios para a Construção do Sistema de Segurança Alimentar e 
Nutricional – SISAN e consolidação da Política Estadual de Segurança 

Alimentar e Nutricional;  
 Balanço da efetividade das proposições da última Conferência Estadual de 

Segurança Alimentar e Nutricional, realizada em São José dos Campos/SP. 

 
 

2 COMISSÃO ORGANIZADORA 
Para a organização e desenvolvimento dos trabalhos, a 4ª CESANSP+2contará com 

uma Comissão Organizadora, com as seguintes atribuições:  

I. Coordenar, apoiar, estimular e acompanhar a realização da 4ª CESANSP+2; 
II. Dar suporte aos grupos de trabalho, bem como reproduzir, em tempo hábil, os 

documentos técnicos e textos de apoio; 
III. Providenciar o credenciamento dos participantes, observadores e convidados; 

IV. Elaborar o relatório final da 4ª CESANSP+2 e encaminhar ao Consea Nacional;  
V. Elaborar o Regimento Interno da 4ª CESANSP+2;  

VI. Mobilizar a sociedade civil e o poder público para participarem da 4ª CESANSP+2;  

VII. Definir a programação da etapa estadual, conforme orientação do Consea Nacional; 
VIII. Buscar parcerias para realização da 4ª CESANSP+2. 

 
A Comissão Organizadora da 4ª CESANSP+2 será integrada por representantes do 

poder público e da sociedade civil e Secretaria Executiva do Consea/SP, constituída em 

Plenária do Conselho e  providenciará e divulgará documento base, para subsidiar os 
debates. 

 
 

3 ORGANIZAÇÃO 
A 4ª CESANSP+2 será precedida de conferência virtual, onde qualquer pessoa 

interessada poderá, por meio do portal da RedeSAN, enviar contribuições relativas a cada 

um dos eixos temáticos da conferência.  
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4 CALENDÁRIO 
As etapas da 4ª CESANSP+2 seguirá o seguinte calendário:  

 
4.1 Etapas preparatórias - Estadual:  

a) Conferência Virtual: de 31 de outubro até 11 de novembro de 2013;  
b) Encontro Estadual: 4ª Conferência +2 (CESANSP): 18 de novembro de 2013;  

 
A Comissão Organizadora da 4ª CESANSP+2, poderá acatar recursos relativos à 

flexibilização dos prazos quando esta julgar necessário e pertinente.  

 
4.2 Etapa Nacional:  

De 18 a 20 de março de 2014, em Brasília/DF. 
 
 

5 CONFERÊNCIA VIRTURAL 
A Conferência Virtual têm por objetivo ampliar e potencializar a participação da 

sociedade nas discussões relacionadas à 4ª CESANSP+2 será organizada pela Comissão 
Organizadora Estadual por meio da internet com apoio da RedeSAN. 

Os participantes inscritos na Conferência Virtual deverão dispor de computadores 
com acesso a internet, a fim de que possam acessar e postar suas contribuições em 
relação aos eixos temáticos especificados item 1.1. 

Os participantes da Conferência Virtual discutirão os eixos e deverão seguir os 
procedimentos, a metodologia e o Documento Base Estadual. 

A Conferência Virtual será realizada entre os dias 30 de outubro a 07 de novembro 
de 2013 em endereço eletrônico a ser divulgado e, para participar, basta acessar o portal 
da RedeSAN, fazer o cadastro e se engajar nos debates. 

A Conferência Virtual não elege representantes, mas encaminha contribuições à 4ª 
CESANSP+2, servindo de orientadoras para o balanço das proposições da 4ª CESANSP+2. 

As discussões da Conferência Virtual serão compiladas pela Comissão Organizadora, 
por meio de Relatório, devendo ser encaminhadas para a 4ª CESANSP+2 para 
contextualização. 

 
 

6 ENCONTRO ESTADUAL: 4ª CESANSP+2 
O convite para o Encontro Estadual: 4ª CESANSP+2 será realizado pela Secretaria 

Executiva do Consea/SP, mediante divulgação no site do Consea/SP. 
A inscrição dos participantes para o Encontro Estadual será realizada previamente 

através do site: www.consea.sp.gov.br ou por telefone (11) 5067-0444/0394 junto à 

Secretaria Executiva do Consea/SP, até às 17h do dia 08 de novembro de 2013. 
No ato da inscrição, o participante deverá indicar o Grupo Temático do qual deseja 

participar, devendo a Secretaria Executiva do Consea/SP garantir a proporcionalidade e 
composição dos grupos. 

A composição dos grupos temáticos será no limite de 29 participantes em cada 

grupo.  
A impossibilidade do preenchimento dos percentuais estabelecidos pela Comissão 

Organizadora, para a participação dos inscritos nos grupos de trabalho, não impedirá o 
funcionamento do grupo temático, sendo facultada a redistribuição dos participantes pela 
Secretaria Executiva do Consea/SP, a fim de garantir a proporcionalidade. 

O credenciamento dos participantes previamente inscritos será realizado junto à 
Secretaria Executiva do Consea/SP, na Secretaria de Agricultura e Abastecimento do 

Estado de São Paulo, no horário das 8h30 às 9h30 do dia 18 de novembro de 2013. 
O número de participantes da 4ª CESANSP+2 será de 87, distribuídas da seguinte 

forma: 

 36 para Conselheiros do Consea/SP; 

http://www.consea.sp.gov.br/
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 51 para o público em geral, aberta a qualquer interessado, mediante prévia 
inscrição.  

 

O critério estabelecido pela Comissão Organizadora para fixação do número de 
participantes no Encontro Estadual obedeceu à proporcionalidade utilizada pelo Consea 

Nacional, constante do Informativo Orientador para os encontros estaduais/distrital, 
preparatórios para o Encontro Nacional.  

Considerando os critérios de participação definidos no Informativo Orientador do 

Consea Nacional, a plenária deverá eleger proporcionalmente dentre os conselheiros do 
Consea/SP, o número de 06 (seis) vagas para o Encontro Nacional: 4ª CNSAN+2, 

distribuídas da seguinte forma: 
 01 (uma) vaga destinada ao Presidente do Consea/SP; 
 03 (três) vagas aos conselheiros representantes da sociedade civil no 

Consea/SP; e 
 02 (duas) vagas aos conselheiros representantes do governo estadual no 

Consea/SP, preferencialmente membros da Caisan Estadual 
 

Para cada representante será indicado também um suplente. 

 
 

7 ETAPA NACIONAL 
Em caso de ausência ou impedimento de representante titular, este será substituído 

pelo suplente. 
Para a escolha dos representantes titulares e suplentes, deverá ser observados os 

seguintes critérios: 

 dar preferência aos (às) conselheiros (as) que participem ativamente dos 
trabalhos do Consea/SP e que tenham participado do processo da 4ª CESAN; 

 dar preferência  a quem seja atuante nos processos de promoção da 
segurança alimentar e nutricional; 

 priorizar representantes de grupos vulnerabilizados e afetados por insegurança 

alimentar e violação ao direito humano à alimentação adequada. 
A Etapa Nacional da 4ª CNSAN+2 realizar-se-á entre os dias 18 a 20 de março de 

2014, em Brasília/DF. 


