
 

 

 

 

REGIMENTO INTERNO DA 
DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

 
Art. 1º – A I Reunião Ampliada
(a)Prefeito (a), é intitulada: 
ePossibilidades”. 
 

Art. 2º – Com o objetivo de ampliar e fortalecer os compr
soberania alimentar, garantindo a todas e todos
Adequada,assegurando a participação social e a gestão interse
de Segurança Alimentar e Nutricional, assim com
 
I – Identificar os avanços, possibilidades e apresentar prop
todos a efetivação do Direito Humano à Alimentação Adequada;
 
II – Avaliar, segundo a perspectiva do desenvolvimento
atuais da Política de Segurança Alimentar e Nutriciona
Humano à Alimentação Adequada e na promoção da soberania alimentar;
 
III – Avançar no comprometimento dos três poderes da
governo, e ampliar a participação e o compromisso da soci
construção do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 
pacto social em torno do direito humano à alimentação adequada e saudável e 
alimentar; 
 
IV – Avançar na implementação de ações e políticas vo
semiárido garantindo segurança hídrica, alimentar 
sustentabilidade. 
 
 
Art. 3º – A Conferência Municipal será orientada pelos seguintes eixos temáticos:
 

I – Eixo 1 – Estratégias para garantir o Direito Humano à Alimentação Adequada e Saudável;

II – Eixo 2 – Mobilização Social: caminhos para 
Nutricional – SAN; 
 
III – Eixo 3 – Perspectivas para o Fortalecimento d
e Nutricional – SISAN. 
 
 
 
 
 
 
 

REGIMENTO INTERNO DA I REUNIÃO AMPLIADA
DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

 
CAPÍTULO I 

 
SEÇÃO I 

DO TÍTULO 

A I Reunião Ampliada de Segurança Alimentar e Nutricional, foi convocada pelo
, é intitulada: “Agenda de Segurança Alimentar e Nutricional: Desafios 

SEÇÃO II 
DOS OBJETIVOS E DOS EIXOS 

 
Com o objetivo de ampliar e fortalecer os compromissos políticos para a p

alimentar, garantindo a todas e todos o Direito Humano à Alimentação 
assegurando a participação social e a gestão intersetorial na Política e no Sistema 

de Segurança Alimentar e Nutricional, assim como os seguintes objetivos específicos:

Identificar os avanços, possibilidades e apresentar proposições para garantir a todas e 
todos a efetivação do Direito Humano à Alimentação Adequada; 

Avaliar, segundo a perspectiva do desenvolvimento socioambiental sustentável, os 
atuais da Política de Segurança Alimentar e Nutricional para avançar na realização do 
Humano à Alimentação Adequada e na promoção da soberania alimentar; 

Avançar no comprometimento dos três poderes da República, em todas as esferas de 
governo, e ampliar a participação e o compromisso da sociedade brasileira no processo de 
construção do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN, reafirmando 
pacto social em torno do direito humano à alimentação adequada e saudável e 

Avançar na implementação de ações e políticas voltadas para a convivência com o 
semiárido garantindo segurança hídrica, alimentar e nutricional na p

A Conferência Municipal será orientada pelos seguintes eixos temáticos:

Estratégias para garantir o Direito Humano à Alimentação Adequada e Saudável;

Mobilização Social: caminhos para avançar na agenda de Segurança alimentar e 

Perspectivas para o Fortalecimento do Sistema Nacional de Segurança 

I REUNIÃO AMPLIADA 
DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

de Segurança Alimentar e Nutricional, foi convocada pelo 
“Agenda de Segurança Alimentar e Nutricional: Desafios 

omissos políticos para a promoção da 
o Direito Humano à Alimentação 

torial na Política e no Sistema 
o os seguintes objetivos específicos: 

osições para garantir a todas e 

socioambiental sustentável, os desafios 
l para avançar na realização do Direito 

pública, em todas as esferas de 
edade brasileira no processo de 

SISAN, reafirmando o 
pacto social em torno do direito humano à alimentação adequada e saudável e da soberania 

ltadas para a convivência com o 
e nutricional na perspectiva da 

A Conferência Municipal será orientada pelos seguintes eixos temáticos: 

Estratégias para garantir o Direito Humano à Alimentação Adequada e Saudável; 

agenda de Segurança alimentar e 

o Sistema Nacional de Segurança Alimentar 



 

 
 
 
 
 
 
Parágrafo Único – Os debates da Conferência Mun
serão orientados pelas seguintes premissas:
 
Equidade; 
Diversidade; 
Sustentabilidade; 
Soberania Alimentar; 
Direito Humano à Alimentação Adequada;
Participação e Controle Social;
Descentralização; 
Intersetorialidade. 
 

 
Art. 4º – A Presidência da Conferência Municipal será de competência do Presidente d
CONSEA Municipal ou de outro Conselho similar.
 
Art. 5º – Para a organização e desenvolvimento de suas ativ
conta com uma Comissão Organizadora.
 
Parágrafo Único – a Comissão Organizadora será composta p
poder público. 
 
Art. 6º – Cabe à Comissão Organizadora adequar os métodos,
os trabalhos da I Reunião Ampliada
CONSEA Estadual. 
 
Art.7º – O principal produto da Conferência Municipal é
plenária, cujo formato deverá seguir as orientações da Comi
 
Art. 8º – Os produtos finais da Conferência Municipal são:
 
I – Regimento Aprovado; 
II – Relatório final; 
III – Carta Política; 
IV – Moções; 
V – Ata de eleição dos (as) delegados (as);

VI – Relação dos nomes da delegação eleita 
endereço, telefone, e-mail, CPF e RG).

 
Art. 9º – A I Reunião Ampliada
2019. 
 
Art. 10 – A 6ª Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional 
precedida de etapa preparatória com a realização de 
Segurança Alimentar e Nutricional e será realizada de 08 a 10 de outubro de 2019 em 
Fortaleza – Ceará. 
 
 
 

Os debates da Conferência Municipal de Segurança Alimentar e 
serão orientados pelas seguintes premissas: 

Direito Humano à Alimentação Adequada; 
Participação e Controle Social; 

CAPÍTULO II 
DA ORGANIZAÇÃO 

A Presidência da Conferência Municipal será de competência do Presidente d
CONSEA Municipal ou de outro Conselho similar. 

Para a organização e desenvolvimento de suas atividades, a Conferência Municipal 
conta com uma Comissão Organizadora. 

a Comissão Organizadora será composta por 2/3 da sociedade civil e 1/3 

Cabe à Comissão Organizadora adequar os métodos, critérios e procedimen
I Reunião Ampliada de acordo com as orientações estabelecida

O principal produto da Conferência Municipal é o Relatório Final, aprovado em 
plenária, cujo formato deverá seguir as orientações da Comissão Organizadora.

Os produtos finais da Conferência Municipal são: 

Ata de eleição dos (as) delegados (as); 

Relação dos nomes da delegação eleita (constando nome, especificando representação, 
mail, CPF e RG). 

CAPÍTULO III 
DA REALIZAÇÃO E DOS PRAZOS 

I Reunião Ampliada será realizada na cidade de Quixelô no dia 10 de Setembro 

Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional –
precedida de etapa preparatória com a realização de 14 Conferências Territoriais de 

Alimentar e Nutricional e será realizada de 08 a 10 de outubro de 2019 em 

icipal de Segurança Alimentar e Nutricional 

A Presidência da Conferência Municipal será de competência do Presidente do 

idades, a Conferência Municipal 

or 2/3 da sociedade civil e 1/3 

critérios e procedimentos para 
de acordo com as orientações estabelecidas pelo 

o Relatório Final, aprovado em 
ssão Organizadora. 

e, especificando representação, 

Quixelô no dia 10 de Setembro de 

– 6ª CESAN, será 
14 Conferências Territoriais de 

Alimentar e Nutricional e será realizada de 08 a 10 de outubro de 2019 em 



 

 
 
 
 
 
 

 
Art. 11 – São participantes da I Reunião Ampliada
Sociedade Civil e suas cotas, obedecendo aos princípios de co
da Política de Segurança Alimentar e 

Art. 12 – Após as exposições dos (as) debatedores (as), 
por ordem e mediante prévia inscrição junto à mesa coordenadora dos trabalhos, 
se, verbalmente ou por escrito, durante o período dos d
observações pertinentes ao tema, com duração de até 03 (três) minutos.
 

 
Art. 13 – Os grupos de trabalho debaterão os eixos temáticos defini
regimento e serão compostos pelos participantes.
 
Art. 14 – Os grupos de trabalho escolherão um (a) Coorde
Coordenador (a) compete conduzir as discussões, controlar o t
de acordo com roteiro previamente recebido. Ao Relator (a) c
encaminhamento à Comissão de Relatoria.
 
Parágrafo Primeiro – Além do Coordenador (a) e Relator (a),
com um Facilitador (a), designado p
 
Parágrafo Segundo – Ao facilitador (a) caberá a abordagem de
que será precedida de uma exposição/problematização de a
objetivo é aprofundar a temática e instigar o de
 
Parágrafo Terceiro – Os relatórios dos grupos de trabal
obtiverem, no mínimo, maioria simples (cinquenta por 
presentes. Em caso de divergência, ouvida a plenária dos
encaminhadas à plenária final, contendo a ressalva.
 
Parágrafo Quarto – Os relatórios dos grupos serão encaminhados para apreciação da Plenária
Final para sua aprovação. 
 

 
Art. 15 – A Plenária é a instância máxima de delibera
Alimentar e Nutricional, constituída pelos participantes credenciad
discutir o tema da mesma. 
 
Parágrafo Primeiro – Em casos de propostas divergentes, a 
favor da inclusão no relatório final, com ressalva.
 
 

CAPÍTULO IV 
DOS PARTICIPANTES 

ipantes da I Reunião Ampliada representantes do Poder 
Sociedade Civil e suas cotas, obedecendo aos princípios de composição de todas as instâncias 
da Política de Segurança Alimentar e Nutricional. 

CAPÍTULO V 
METODOLOGIA 

 
SEÇÃO I 

DOS DEBATES 
 

ções dos (as) debatedores (as), será facultado a qualquer participante,
por ordem e mediante prévia inscrição junto à mesa coordenadora dos trabalhos, 

ou por escrito, durante o período dos debates, através de perguntas ou 
observações pertinentes ao tema, com duração de até 03 (três) minutos. 

SEÇÃO II 
DOS GRUPOS DE TRABALHO 

Os grupos de trabalho debaterão os eixos temáticos definidos no Art. 3º deste
regimento e serão compostos pelos participantes. 

Os grupos de trabalho escolherão um (a) Coordenador (a) e um Relator (a). Ao 
Coordenador (a) compete conduzir as discussões, controlar o tempo e estimular a participação 

acordo com roteiro previamente recebido. Ao Relator (a) cabe a síntese dos trabalhos e o 
encaminhamento à Comissão de Relatoria. 

Além do Coordenador (a) e Relator (a), cada grupo de trabalho contará 
com um Facilitador (a), designado pela Comissão Organizadora. 

Ao facilitador (a) caberá a abordagem de cada eixo temático nos grupos, 
que será precedida de uma exposição/problematização de aproximadamente 10 minutos, cujo 
objetivo é aprofundar a temática e instigar o debate com os participantes. 

Os relatórios dos grupos de trabalho deverão conter propostas que 
obtiverem, no mínimo, maioria simples (cinquenta por cento mais um) da aprovação dos 
presentes. Em caso de divergência, ouvida a plenária dos grupos, as propostas poderão ser 
encaminhadas à plenária final, contendo a ressalva. 

Os relatórios dos grupos serão encaminhados para apreciação da Plenária

CAPÍTULO VI 
DA PLENÁRIA 

instância máxima de deliberação da I Reunião Ampliada de 
Alimentar e Nutricional, constituída pelos participantes credenciados, com competência para 

Em casos de propostas divergentes, a plenária poderá se posicionar a 
favor da inclusão no relatório final, com ressalva. 

representantes do Poder Público e da 
mposição de todas as instâncias 

será facultado a qualquer participante, 
por ordem e mediante prévia inscrição junto à mesa coordenadora dos trabalhos, manifestar-

ebates, através de perguntas ou 

dos no Art. 3º deste 

nador (a) e um Relator (a). Ao 
empo e estimular a participação 
abe a síntese dos trabalhos e o 

cada grupo de trabalho contará 

cada eixo temático nos grupos, 
proximadamente 10 minutos, cujo 

ho deverão conter propostas que 
cento mais um) da aprovação dos 

rupos, as propostas poderão ser 

Os relatórios dos grupos serão encaminhados para apreciação da Plenária 

ção da I Reunião Ampliada de Segurança 
competência para 

erá se posicionar a 



 

 
 
 
 
 
 
Parágrafo Segundo – A Plenária Final reunir
com a programação. 
 
Parágrafo Terceiro – A Plenária Final será dirigida pelo pre
Comissão de Relatoria. 
 

DO FUNCIONAMENTO DA PLENÁRIA FINAL E DAS VOTAÇÕES
 
Art. 16 – Os relatórios com as propostas discutidas e apr
serão encaminhados e submetidos à Plenária Fina
 
Parágrafo Primeiro – Os destaques poderão ser para alteração, supressão ou inclusão 
depropostas a partir do resultado dos trabalhos em grupo.
 
Parágrafo Segundo – Cada destaque será encaminhado par
para defesa contrária e favorável, após a apresentação do re
compreendendo o tempo de eventuais apartes, have
proposição. 
 
Parágrafo Terceiro – Em casos de divergências, ouvida a Plenária, as referidas
poderão ser encaminhadas contendo a ressalva no relatório final.
 
Art. 17 – As decisões da Plenária serão tomadas por maioria simples.
 
Art. 18 – Serão levadas à Plenária Final as Moções entregu
escrito, contendo assinatura de, no mínimo, dez por cento dos p
da referida plenária. 

DA ELEIÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DOS DELEGADOS PARA CONFERÊNCIA

 
Art. 19 – A eleição dos (as) delegados (as) para a Confe
Alimentar e Nutricional será realizada através dos segmento
com o número de vagas estabelecidas:
 
I – Poder Público (1/3 vagas) 
II – Sociedade Civil (2/3 vagas)
III – Cotas para populações espe
conforme quadro para as Conferências Territoriais) ver 
orientações 
 
Parágrafo Primeiro – 33% (trinta e três por cento) serão in
organizados em instituições reconhecidas social e politicamente (pov
comunidades quilombolas, povos de terreiro, popul
tradicionais). 
 
 
 
 
 
 
 

A Plenária Final reunir-se-á para aprovação da Carta Política, de acordo 

A Plenária Final será dirigida pelo presidente da mesa, auxiliado pela 

CAPÍTULO VII 
DO FUNCIONAMENTO DA PLENÁRIA FINAL E DAS VOTAÇÕES

Os relatórios com as propostas discutidas e aprovadas pelos grupos de trabalho 
serão encaminhados e submetidos à Plenária Final, após a leitura. 

Os destaques poderão ser para alteração, supressão ou inclusão 
depropostas a partir do resultado dos trabalhos em grupo. 

Cada destaque será encaminhado para votação com 02 (dois) minutos 
fesa contrária e favorável, após a apresentação do resultado dos trabalhos em grupo, 

compreendendo o tempo de eventuais apartes, havendo preferência para o autor da 

Em casos de divergências, ouvida a Plenária, as referidas
poderão ser encaminhadas contendo a ressalva no relatório final. 

As decisões da Plenária serão tomadas por maioria simples. 

Serão levadas à Plenária Final as Moções entregues à Comissão Organizadora, por 
assinatura de, no mínimo, dez por cento dos participantes até uma hora antes 

 
CAPÍTULO VIII 

DA ELEIÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DOS DELEGADOS PARA CONFERÊNCIA
TERRITORIAL DE SAN 

A eleição dos (as) delegados (as) para a Conferência Territorial de Segurança 
Alimentar e Nutricional será realizada através dos segmentos abaixo relacionados de acordo 
com o número de vagas estabelecidas: 

 
Sociedade Civil (2/3 vagas) 

Cotas para populações específicas (33% do total de delegados da sociedade civil 
conforme quadro para as Conferências Territoriais) ver quadro no item 08 do caderno de 

33% (trinta e três por cento) serão indicados pelo critério de cotas, 
em instituições reconhecidas social e politicamente (pov

comunidades quilombolas, povos de terreiro, população negra, povos e comunidades 

ão da Carta Política, de acordo 

sidente da mesa, auxiliado pela 

DO FUNCIONAMENTO DA PLENÁRIA FINAL E DAS VOTAÇÕES 

ovadas pelos grupos de trabalho 

Os destaques poderão ser para alteração, supressão ou inclusão 

a votação com 02 (dois) minutos 
sultado dos trabalhos em grupo, 

ndo preferência para o autor da 

Em casos de divergências, ouvida a Plenária, as referidas propostas 

es à Comissão Organizadora, por 
articipantes até uma hora antes 

DA ELEIÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DOS DELEGADOS PARA CONFERÊNCIA 

rência Territorial de Segurança 
s abaixo relacionados de acordo 

de delegados da sociedade civil 
quadro no item 08 do caderno de 

dicados pelo critério de cotas, 
em instituições reconhecidas social e politicamente (povos indígenas, 

ação negra, povos e comunidades 



 

 
 
 
 
 
 
Parágrafo Segundo – São considerados povos e comu
culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que po
organização social, que ocupam e usam os territórios e recur
sua reprodução cultural, social, religiosa
inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição"
inciso I do artigo 3° do Decreto n° 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, que institui a 
PolíticaNacional de Desenvolvi
 
Art. 20 – A homologação dos (as) delegados (as) e suplentes será realizada na Plenária Final.
 
Parágrafo Único – Somente serão homologados os (as) delegados (as) que participarem da
Reunião Ampliada e tiverem 100% (cem por cento) de presença nos trabalhos em grupo.
 
Art. 21 – A eleição dos (as) delegados (as) da 
Nutricional será realizada através dos segmento
de vagas estabelecidas: ver quadro no item 8 do caderno de orientações
 
Parágrafo Único – A vaga destinada a cotas não poderá ser preenchida por outro segmento,
caso não haja representação.
 

Art. 22 – Os casos não previstos nest
Organizadora da I Reunião Ampliada

 

São considerados povos e comunidades tradicionais os "grupos 
culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de 
organização social, que ocupam e usam os territórios e recursos naturais como condição para 
sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, 
inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição", conforme definição contida no 
inciso I do artigo 3° do Decreto n° 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, que institui a 
PolíticaNacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais.

A homologação dos (as) delegados (as) e suplentes será realizada na Plenária Final.

Somente serão homologados os (as) delegados (as) que participarem da
e tiverem 100% (cem por cento) de presença nos trabalhos em grupo.

A eleição dos (as) delegados (as) da I Reunião Ampliada de Segurança 
Nutricional será realizada através dos segmentos abaixo relacionados de acordo 

vagas estabelecidas: ver quadro no item 8 do caderno de orientações 

A vaga destinada a cotas não poderá ser preenchida por outro segmento,
caso não haja representação. 

CAPÍTULO IX 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Os casos não previstos neste Regimento serão resolvidos pela Comissão
nizadora da I Reunião Ampliada. 

nidades tradicionais os "grupos 
ssuem formas próprias de 

sos naturais como condição para 
mica, utilizando conhecimentos, 

, conforme definição contida no 
inciso I do artigo 3° do Decreto n° 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, que institui a 

mento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. 

A homologação dos (as) delegados (as) e suplentes será realizada na Plenária Final. 

Somente serão homologados os (as) delegados (as) que participarem da I 
e tiverem 100% (cem por cento) de presença nos trabalhos em grupo. 

I Reunião Ampliada de Segurança Alimentar e 
s abaixo relacionados de acordo com o número 

A vaga destinada a cotas não poderá ser preenchida por outro segmento, 

e Regimento serão resolvidos pela Comissão 


