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Plano Estadual de SAN

Cabe ao CONSEA: 

articular, acompanhar 

e monitorar, em 

regime de colaboração 

com

os demais integrantes 

do Sistema, a 

implementação e a 

convergência

de ações inerentes à 

Política e ao Plano 

Estadual de Segurança

Alimentar e 

Nutricional.

À CAISAN cabe: elaborar, a partir das diretrizes 

emanadas do CONSEA PR, a Política e o Plano Estadual 

de Segurança Alimentar e Nutricional, indicando 

diretrizes, metas, fontes de recursos e instrumentos de 

acompanhamento, monitoramento e avaliação de 

sua implementação;
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• A alteração da Lei nº 11.346/2006, desorganizou o Sistema 
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN, seja 
porque a ele faltou um dos seus componentes operacionais – o 
CONSEA – seja pela repercussão dessa falta nos sistemas 
homólogos instituídos nos âmbitos estadual e municipal;

• O Plano Nacional estabelecia diretrizes gerais (que derivavam em 
ações), aperfeiçoando a gestão federativa, a intersetorialidade e 
a participação social;

• Programas e projetos previstos no Plano Nacional de SAN;

• A escolha dos programas/projetos entendidos como programas 
de SAN varia de acordo com a realidade de cada 
estado/município.



Plano Estadual de SAN

Pontos a serem considerados na 
elaboração do documento 20-23:

• Reforma administrativa do governo 
em 2019;

• Pandemia de COVID em 2020 e 
reflexos no orçamento.

• Período menor para cumprimento 
das metas;

• Definição de metas realmente 
prioritárias e exequíveis. 



Estrutura do documento 20-23

• Notas introdutórias;

• Marco conceitual (principais conceitos de SAN e apontamentos metodológicos);

• Marco situacional (apresentação dos órgãos governamentais e programas/projetos de 
SAN. Descrição das ações emergenciais). Contempla a análise local da situação da 
segurança alimentar e nutricional, a partir dos órgãos envolvidos;

• Marco operacional (são apresentadas as metas/objetivos e linhas de ação a serem 
desenvolvidas pelos diferentes órgãos do Governo que compõem a CAISAN Paraná);

• Monitoramento e considerações finais.



Eixos de ação do Plano de SAN 20-23

• 1. ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR;

• 2. MEDIDAS REGULATÓRIAS EM SEGURANÇA ALIMENTAR;

• 3. CONTROLE E PREVENÇÃO DE AGRAVOS RELACIONADOS À 
ALIMENTAÇÃO;

• 4. PROTEÇÃO AMBIENTAL E PRODUÇÃO DE ALIMENTOS;

• 5. GARANTIA DE ACESSO REGULAR E PERMANENTE AOS ALIMENTOS;

• 6. EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL;

• 7. DISPONIBILIDADE HÍDRICA E ACESSO À ÁGUA;

• 8. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, INCLUSÃO PRODUTIVA E GERAÇÃO DE 
RENDA;

• 9. EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE SAN;

• 10. FORTALECIMENTO DO SISAN NO PARANÁ.
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