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Resumo 

Este artigo analisa a participação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea) 
no orçamento público. Para tanto, foi realizada retrospectiva do processo orçamentário no Brasil e das 
iniciativas para a promoção da participação social no orçamento público da União. Resgatou-se a luta 
pelo combate à fome e a pobreza e a contribuição dos movimentos sociais para a criação do Consea. Foi 
identificado o esforço do colegiado na construção do orçamento de segurança alimentar e nutricional e, 
a partir do mapeamento das exposições de motivos endereçadas ao Presidente da República, classificou 
e analisou as contribuições ao orçamento público, seu teor e a tempestividade das manifestações, 
considerando o ciclo do processo orçamentário no Executivo e no Legislativo. O estudo mostra a 
predominância das deliberações do Consea sobre o orçamento do Plano de Safra da Agricultura Familiar 
e seus principais instrumentos. Aponta as limitações institucionais para a participação do colegiado no 
orçamento público e as perspectivas de superação a partir da construção do Sistema e da Política 
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, no qual papel da Câmara Interministerial de Segurança 
Alimentar e Nutricional poderá ser decisivo. 
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1 Introdução 

O orçamento público no Brasil tem sido tratado primordialmente a partir dos seus 
aspectos político, normativo, técnico e operacional. Sua discussão, concentrada na dinâmica 
política, nas normas regulamentadoras, nas técnicas, nos sistemas de elaboração e na 
operacionalização, tendem a funcionar como uma barreira à participação e ao controle social.  

No âmbito federal, iniciativas recentes buscam ampliar a participação social no processo 
orçamentário. A chamada Lei de Responsabilidade Fiscal prevê que “a transparência será 
assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização de audiências 
públicas, durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes 
orçamentárias e orçamentos” (BRASIL, 2007a, Lei Complementar 101/2000, art. 48, parágrafo 
único). 

É nesse contexto que o presente artigo busca analisar a participação do Conselho 
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea) na construção do Orçamento da 
União. Para este estudo foi realizada uma pesquisa qualitativa de cunho bibliográfico e 
documentário. Foram analisadas as Exposições de Motivos (EMs) do Consea encaminhadas ao 
Presidente da República, que são a principal base de dados, tabuladas com a identificação do 
mês e ano da edição e marcadas com siglas relacionadas ao tema principal de seu teor: LDO, 
quando se referiam à Lei de Diretrizes Orçamentárias; PLOA, quando o assunto era o Projeto 
de Lei Orçamentária Anual; PPA, para as que tratavam do Plano Plurianual; ADM, para 
assuntos administrativos; CNSAN, se o tema era conferência nacional e SAN, quando 
recomendavam ajustes nas políticas de segurança alimentar e nutricional. 

2 RAÍZES DO CONSELHO NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E 
NUTRICIONAL (CONSEA)  

A história do Consea remonta à luta dos movimentos sociais para a superação das causas 
da fome no Brasil e para a consolidação de políticas e dos espaços públicos conquistados nos 
anos mais recentes. As raízes desse colegiado híbrido, com representação majoritária de dois 
terços da sociedade civil e um terço do governo, fincam-se nos anos 1940 e 1950, período em 
que Josué de Castro estudou a fome e classificou-a como um fenômeno social, não decorrente 
de causas naturais.  

Até os anos 1980, as políticas sociais no Brasil eram marcadas pela centralização 
decisória e financeira na esfera federal, pela fragmentação institucional e pelo caráter setorial. 
Conforme aponta Farah (2000, apud Matos, 2009, p. 33), “a exclusão da sociedade civil do 
processo de formulação das políticas, da implementação dos programas e do controle da ação 
governamental” caracterizava a gestão pública desse período.  

A proposta para a criação de um conselho nacional de segurança alimentar ligado a uma 
secretaria especial vinculada à Presidência da República surgiu em 1985, no Ministério da 
Agricultura, por ocasião da elaboração de um documento intitulado Segurança alimentar: 

proposta de uma política contra a fome (BRASIL, 2012a). No ano seguinte, a Primeira 
Conferência Nacional de Alimentação e Nutrição propôs a criação de um Conselho Nacional 
de Alimentação e Nutrição (CNAN) vinculado ao Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição 
(Inan) e de um Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional (SSAN) no Ministério do 
Planejamento (INSTITUTO CIDADANIA, 2001).  
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No início dos anos 1990, ganharam impulso as críticas dos movimentos sociais sobre as 
causas da fome. A campanha contra a fome, liderada pela Ação da Cidadania contra a Fome, a 
Miséria e pela Vida, organizada por Herbert de Souza, o Betinho, resultou na criação de 
milhares de comitês de solidariedade em empresas públicas e privadas, bairros e comunidades, 
entre outros (INSTITUTO CIDADANIA, 2001). No Congresso Nacional, foi criada, em 1991, 
a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da fome e, no mesmo ano, foi lançada a proposta 
da Política Nacional de Segurança Alimentar pelo Partido dos Trabalhadores (ARANHA, 
2010), prevendo a criação do Consea. Diante da mobilização social em torno da campanha 
liderada por Betinho, das informações do Mapa da Fome no Brasil2 e da proposta de Política 
de Segurança Alimentar, foi finalmente criado, em 1993, no Governo Itamar Franco, o Consea, 
no âmbito do Programa de Combate à Fome e à Miséria (INSTITUTO CIDADANIA, 2001), 
pelo Decreto no 807, de 24 de abril (BRASIL, 1993).  

Em janeiro de 1995, com a criação do Programa Comunidade Solidária, o Consea foi 
extinto. O novo programa foi criado para “coordenar as ações governamentais voltadas para o 
atendimento da parcela da população que não dispõe de meios para prover suas necessidades 
básicas e, em especial, o combate à fome e à pobreza” (BRASIL, 1995). Para tanto, teria um 
conselho consultivo, cujas competências e composição seriam semelhantes à do antigo Consea 
e teria como objetivo, entre outros, “incentivar na sociedade o desenvolvimento de organizações 
que realizem, em parceria com o governo, o combate à pobreza e à fome” (BRASIL, 1995). 

Em janeiro de 2003, foi criado o Gabinete do Ministro de Estado Extraordinário de 
Segurança Alimentar e Nutricional e Combate à Fome (Mesa), que absorveu as competências 
do Programa Comunidade Solidária e respectivo Conselho somadas a outras, destinadas a 
“formular e coordenar a implementação da Política Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional, com o objetivo de garantir o direito humano à alimentação no território nacional” 
(BRASIL, 2003b). Nesse mesmo ato, o Consea foi revigorado como órgão de assessoramento 
imediato do Presidente da República, presidido por representante da sociedade civil e 
competente para propor e manifestar-se sobre o disposto no Decreto no 4.582/2003, art. 2º, o 
que abrangia a inclusão dos projetos e ações prioritárias da Política Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional no Plano Plurianual de Governo, bem como a articulação do governo 
e a mobilização da sociedade civil organizada para o enfrentamento das causas da insegurança 
alimentar nutricional no país. 

A partir de 2003, a construção da Política Nacional de Segurança Alimentar abrangia, 
por causa de sua complexidade, vários órgãos de governo, a participação da sociedade civil e 
do setor privado. Não se tratava apenas de aumentar a produção de alimentos. O conceito amplo 
de segurança alimentar3 exigia ações estruturantes, como promover o acesso à terra aos 
acampados, fornecer crédito para o agricultor familiar produzir alimentos para sua família e 
para o mercado local e apoiar a construção de restaurantes, cozinhas populares, armazéns e 
outros equipamentos públicos para facilitar o acesso à alimentação de forma abordável para os 
mais pobres. A transversalidade das ações para o fim da fome passava ainda por outras questões 
históricas, como a causa indígena e a quilombola, a demarcação e o reconhecimento de terras, 
a causa das comunidades ribeirinhas e atingidas por barragens, as demandas apresentadas pelas 
comunidades de pescadores, de mulheres marisqueiras e quebradeiras de coco e as 
desigualdades de gênero e raça. São as representações dessas populações que passarão a 

                                                 
2 De acordo com o Mapa da Fome elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), cerca de 32 
milhões de brasileiros eram miseráveis em 1993 (Ibase, 2013).  
3 Segundo o projeto (INSTITUTO CIADANIA, 2001, p. 3), “segurança alimentar e nutricional significa garantir, 
a todos, condições de acesso a alimentos básicos de qualidade, em quantidade suficiente, de modo permanente e 
sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, com base em práticas alimentares saudáveis, 
contribuindo, assim, para uma existência digna, em um contexto de desenvolvimento integral da pessoa humana”. 
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dialogar sobre as perspectivas de inclusão social e econômica nos espaços conquistados nos 
grupos de trabalhos,4 nas comissões e nas plenárias do Consea.  

3 A PARTICIPAÇÃO DO CONSEA NO ORÇAMENTO PÚBLICO DA UNIÃO 

Historicamente, o processo de construção do orçamento público se apresenta como 
amplo e complexo e envolve, sob a coordenação da SOF, todo o sistema de planejamento e 
orçamento do governo federal, compreendido pelos seus órgãos e unidades orçamentárias, 
abrangendo o Legislativo, o Judiciário, o Ministério Público e outros que, no âmbito das suas 
competências, indicarão as despesas para o orçamento fiscal, da seguridade social e de 
investimento das empresas estatais. Como o prazo de remessa do Projeto de Lei Orçamentária 
Anual pelo Presidente da República ao Congresso Nacional é fixado para 31 de agosto de cada 
ano, o processo de construção do orçamento precisa ser orientado “por meio de um cronograma 
gerencial e operacional com etapas claramente especificadas, produtos definidos e 
configurados, participação organizada e responsável dos agentes envolvidos e divulgação de 
informações” (BRASIL, 2008b, p.67). 

A elaboração da proposta orçamentária anual baliza-se no PPA e nas diretrizes dadas 
pela LDO, legislação que também tem seus respectivos cronogramas e etapas de construção, de 
avaliação e de revisões periódicas, sendo igualmente determinantes para a construção do 
orçamento anual. Assim, a proposta orçamentária precisa convergir com os parâmetros dados 
por esses instrumentos legais, como as metas e os riscos fiscais fixados, bem como com os 
objetivos das políticas monetária, creditícia e cambial.  

Para facilitar o entendimento do processo de elaboração do orçamento público da União, 
apresentamos o fluxograma abaixo (figura 1), que se divide em duas partes. 

 
Figura 1: Fluxograma do ciclo orçamentário 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

                                                 
4 Os grupos de trabalho constituídos em 2013 eram os seguintes: Indicadores e Monitoramento; Publicidade dos 
alimentos; SAN e Gênero; SAN e desenvolvimento urbano; CONSEA e CONDRAF e Pesquisa em SAN. Fonte: 
sítio do CONSEA. 
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Na primeira, tem-se o fluxo do PPA. Na parte inferior, está representado o fluxo da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária. Na parte superior, relativamente à 
elaboração do PPA, nota-se que as atividades da sua construção ocorrem no primeiro ano do 
governo eleito. Em agosto, o projeto PPA será encaminhado pelo Executivo ao Legislativo que, 
por sua vez, após apreciação, o devolverá ao Executivo para sanção e publicação. O PPA terá 
vigência de 4 anos, logo, avançará no primeiro ano do governo seguinte e assim 
sucessivamente. 

O fluxo da LDO e da LOA, representado na parte inferior da figura 1, mostra que os 
projetos dessas leis serão elaborados à luz do PPA em vigor, ambos no primeiro semestre do 
ano. O projeto de lei da LDO tende a ser elaborado entre os meses de janeiro a abril, quando 
segue para o Legislativo que, após apreciação, o devolve ao Executivo para sanção e 
publicação. 

O mesmo ocorre com o Projeto da Lei Orçamentária Anual, que também é elaborado no 
primeiro semestre com os parâmetros dados pela LDO e pelo PPA. A diferença é que, em razão 
dessa vinculação, o projeto da lei orçamentária é encaminhado ao Legislativo um pouco mais 
tarde, até o final de agosto. Desse mês até o final do ano, o Legislativo analisará o projeto do 
orçamento, apresentará emendas e devolverá para a sanção e publicação do Presidente da 
República. Normalmente, isso ocorre em dezembro de cada ano. 

Na falta de estrutura de apoio, capacitação técnica e acesso às informações e 
procedimentos que orientam as decisões do Executivo na matéria orçamentária, os órgãos 
colegiados estão sujeitos ao risco de ficarem alheios ao processo de gestão orçamentária. Esse 
risco se agrava quando o calendário das reuniões, dos grupos de trabalho, das câmaras técnicas, 
das reuniões plenárias dos colegiados ou mesmo dos fóruns interconselhos ocorrem 
intempestivamente, ou seja, descasados dos tempos dados pelo ciclo orçamentário, temas que 
o próximo item nos ajudará a compreender. 

Não obstante, logo na sua recriação, em 2003, o Consea encaminhou 12 Exposições de 
Motivos ao Presidente da República, entre as quais duas se referiam à Lei Orçamentária do 
exercício e uma apontava sugestões para a LOA de 2004. Considerando o cronograma do 
processo orçamentário, a distribuição e o montante dos recursos públicos previstos na Lei do 
Orçamento de 2003 haviam sido definidos no governo anterior, em 2002. Assim, era natural 
que o novo governo promovesse ajustes no orçamento para honrar os compromissos assumidos 
no processo eleitoral: “[...] defini entre as prioridades de meu Governo um programa de 
segurança alimentar que leva o nome de Fome Zero [...] Se, ao final do meu mandato, todos os 
brasileiros tiverem a possibilidade de tomar café da manhã, almoçar e jantar, terei cumprido a 
missão da minha vida” (BRASIL, 2003a).  

De acordo com o Projeto Fome Zero, 9,3 milhões de famílias (ou 44 milhões de pessoas) 
ganhavam menos de US$ 1,00 por dia (cerca de R$ 80,00/mês), eram consideradas muito 
pobres e estavam desprovidas de uma política pública que fosse orientada pelo conceito amplo 
de segurança alimentar e nutricional. 

Diante disso, era evidente que o combate à fome não exigiria apenas a criação de 
estruturas específicas como o Consea, o Mesa e uma Assessoria Especial para manter a 
mobilização da sociedade civil em torno do tema. Seria preciso ajustar o orçamento de 2003 
para refletir o custo das políticas públicas que deveriam compor uma política de segurança 
alimentar e nutricional. Conforme aponta Takagi (2010, p. 53), o orçamento inicial do Mesa, 
então recém-criado para coordenar as ações do enfrentamento às causas da fome, era de apenas 
R$ 12,5 milhões. Segundo a autora, foi preciso suplementar a LOA 2003 em R$ 1,8 bilhões 
para dar suporte às ações do Programa Cartão Alimentação (mais R$ 1,2 bilhão); do Programa 
de Aquisição de Alimentos (R$ 400 milhões) e de Educação Alimentar (R$ 200 milhões).  

Além disso, o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza foi transferido do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP) para o Mesa, viabilizando a captação de recursos 
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de doações de pessoas físicas e jurídicas para a aplicação em políticas de combate à fome. 
Segundo Takagi (2010, p. 81), as contas correntes no Banco do Brasil e na Caixa Econômica 
Federal receberam, em 2013, R$ 7,3 milhões em doações direcionados para a construção de 
cisternas no semiárido nordestino. Mas o “Orçamento Fome Zero” não se restringia apenas às 
ações sob a gestão do Mesa, era preciso verificar quais estavam sob a responsabilidade de outros 
ministérios, identificá-las, quantificá-las e convencer as outras pastas a executarem os recursos 
nelas previstos.  

Apesar das limitações – desde as estruturais até as institucionais – do Consea, o 
orçamento público aparece com relativa frequência na pauta das comissões e plenárias e como 
objeto de proposições ao Presidente da República, ao lado de outros temas igualmente 
importantes para a segurança alimentar e nutricional. De um universo de 140 Exposições de 
Motivos emitidas pelo Consea (2003-2013), as referentes à ampla agenda da segurança 
alimentar e nutricional (SAN) foram maioria: representam 59,7% das manifestações 
encaminhadas à Presidência da República. EMs do Consea relacionadas à política de segurança 
alimentar e nutricional constituíram a maioria dessas manifestações, englobando desde 
solicitações de estudo de política agrícola a posicionamentos sobre os programas de 
transferência de renda.  

As questões administrativas (ADM) como a indicação de conselheiros representaram 
8,6% das EMs e a organização de conferências (CNSAN), 7,9%, enquanto as orçamentárias 
(LDO, PLOA, LOA e PPA) representaram cerca de 24% das EM (Gráfico 1).  

 

 
Gráfico 1 – Ems emitidas no período 2003-2013, por tema (qt e %) 

Fonte: EM do CONSEA. Elaboração do autor. 

 
Relativamente ao ano de 2003, das 12 Exposições de Motivos (EM) elaboradas, 3 

faziam referência ao Orçamento Fome Zero. Numa delas, o Consea encaminhou ao Presidente 
da República as Diretrizes de Segurança Alimentar ao Plano de Safra 2003/2004, na quais era 
proposta a expansão do crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (Pronaf) para R$ 3 bilhões, especificamente para as culturas de arroz, feijão, milho, 
trigo e farinha de mandioca. De fato, o Plano Safra da Agricultura Familiar 2003/2004 
caracterizou-se por uma expansão do Pronaf que alcançou R$ 5,4 bilhões, convergindo para as 
diretrizes aprovadas pelo Consea. 

Ainda em 2003, o Consea emitiu outra EM ao Presidente da República criticando 
duramente o ritmo de execução do Plano Safra e solicitando a intervenção do Chefe do 
Executivo junto aos ministros da área econômica e aos presidentes dos bancos oficiais para dar 
agilidade à execução do plano. Luiz Marinho, o presidente do Consea, já tinha afirmado em 
outubro que a "expectativa" dos produtores de uma política de apoio à agricultura familiar 
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estaria cedendo lugar à decepção e que “dos R$ 5,4 bilhões anunciados por Lula para este ano, 
foram liberados R$ 508 milhões até anteontem” (CHRISTOFOLETTI, 2003). 

Tudo indica que os “entraves burocráticos” que estavam dificultando a liberação dos 
recursos foram superados, uma vez que, em 27/11/2003, o colegiado enviou a EM 9/2003 ao 
Presidente da República comunicando que o Consea “deliberou por manifestar apoio ao sucesso 
da implementação do Plano de Safra 2003/2004”. Posteriormente, o montante dos 
financiamentos concedidos no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (Pronaf) saltou de R$ 3,15 bilhões em 2003 para R$ 16,35 bilhões em 2012, o que 
representa um aumento nominal de 419% no período, conforme os dados do Banco Central 
(Bacen, 2012).  

Em 2004, das três EM encaminhadas ao Presidente da República sobre o orçamento, 
duas referiam-se à gestão dos recursos, propondo o remanejamento de dotação da Política de 
Garantia dos Preços Mínimos (PGPM) para o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e 
solicitando que os ministérios da Fazenda, do Planejamento, da Agricultura, do 
Desenvolvimento Social e do Desenvolvimento Agrário explicassem as razões do atraso na 
liberação dos recursos desses programas (EM no 13/2004).5 

Exposições de Motivos dessa natureza produziram efeitos, como se observou em 
meados de 2003, quando foi chamada reunião na Presidência da República que contou com a 
presença de sete ministros e 3 presidentes de bancos oficiais para tratar do andamento do crédito 
rural (ATHIAS, 2003b, p. A6). Isso mostra que as EM recebiam encaminhamento ao chegarem 
ao conhecimento do Executivo. A imprensa que acompanhava diariamente o andamento do 
Programa Fome Zero relatou que, ao final de uma das primeiras reuniões de avaliação do 
Programa: “Lula também foi categórico ao afirmar aos conselheiros que, quando as críticas ao 
programa são feitas por gente do governo ou do Consea, essas declarações têm mais peso na 
imprensa do que quando são feitas pela oposição” (ATHIAS, 2003a, p. A8). 

Também em 2004, o Consea encaminhou sugestão à Presidência da República para a 
inclusão de metas prioritárias na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2005, como a construção 
de 70 mil cisternas, o combate à praga cochonilha6 nos estados da Paraíba e do Pernambuco e 
a articulação das ações de vigilância alimentar e nutricional do Ministério da Saúde com o 
Programa Bolsa Família, do MDS.  

Na medida em que se impôs a necessidade da definição do que era o Fome Zero, de qual 
era a sua abrangência e de qual metodologia deveria ser utilizada para a apuração do seu 
orçamento,7 mais os grupos de trabalho, as comissões e as plenárias do Consea se familiarizam 
com os termos técnicos, os procedimentos orçamentários, os limites e as potencialidades do 
orçamento público, como declarou o presidente do Consea na VIII plenária, em 29 de março de 
2005.  

As manifestações do Consea ao Chefe do Executivo atingiram uma média anual de 12 
proposições. Dessas, cerca de um quarto referiu-se diretamente às questões orçamentárias. Se 
a elas fossem acrescentadas as EM que propunham ajustes nas políticas públicas, e ao fazê-lo, 
indiretamente, questionavam também o orçamento da União, esse número poderia ser ainda 
maior. 

O marco divisório para a discussão do orçamento no Consea foi a plenária de 29 de 
março de 2005. Referindo-se ao Orçamento Geral da União, Francisco Menezes, o presidente 
do Consea à época, “informou que aquela era a primeira oportunidade para que o Consea 
começasse a tratar oportunamente dessa questão, relatando que, em 2003, o tema não foi tratado 
a tempo, e que em 2004, primeiro ano da nova gestão, empossada em maio, também não houve 

                                                 
5 Exposição de Motivos encaminhada ao Presidente da República no dia 09/06/2004. 
6 Praga que se apresenta como pequenos tufos brancos imóveis e parasita raquetes de palmas, reduzindo a produção 
(BRASIL/MAPA, 2014a).  
7 Pode-se chamar de orçamento das políticas de segurança alimentar e nutricional ou orçamento de SAN. 
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tempo hábil para um tratamento consistente do tema” (Consea, 2005). Assim, embora desde 
2003 estivesse claro que as ações para a segurança alimentar e nutricional tinham um orçamento 
mais amplo do que as dotações do antigo MESA (extinto com o criação do MDS, em 2004), foi 
apenas em 2005 que o Consea conseguiu dar uma dimensão mais apurada ao que poderia se 
chamar de orçamento da segurança alimentar e nutricional ou de Orçamento Fome Zero, que 
chegou à cifra de R$ 8,9 bilhões. 

Paralelamente à metodologia de apuração do Orçamento de SAN no Consea, o Senado 
Federal passou a disponibilizar, em parceria com o Instituto de Estudos Socioeconômicos 
(Inesc), o Orçamento Temático Segurança Alimentar,  

um extrato do orçamento da União contendo as ações que, segundo a 

metodologia adotada, promovem uma alimentação saudável, acessível, 

permanente e de qualidade para os cidadãos [...] para facilitar o 

acompanhamento do processo orçamentário pelas entidades integrantes do 

Conselho Nacional de Segurança Alimentar – Consea e outras organizações 

da sociedade civil.  

(BRASIL, 2014b) 
 

Ao participar da plenária de março de 2005, o Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão (MP) também apresentou o levantamento do órgão sobre o montante dos 
compromissos do governo federal com o combate à fome. Somavam R$ 6,2 bilhões, 9,0% do 
total das despesas discricionárias, isto é, daquelas que não estão vinculadas a receitas e não 
estão obrigadas a cumprir um valor mínimo de aplicação numa área específica, como saúde ou 
educação. Essas despesas, no início de 2005, haviam sido reduzidas em 15,9%, passando de R$ 
87,4 bilhões para R$ 71,5 bilhões, objeto do decreto de programação financeira que 
normalmente se traduz por “contingenciamento” (BRASIL, 2005).  

Note-se que a soma das dotações para os programas selecionados como importantes 
para a segurança alimentar e nutricional varia conforme a metodologia adotada. No 
levantamento do Senado Federal (R$ 16,6 bilhões), ela supera a soma das dotações das ações 
prioritárias para o Consea, que atinge R$ 8,9 bilhões em 2005. Isso acontece porque o Senado 
incluiu programas que o Consea não selecionou para acompanhamento. 

Na busca da metodologia mais adequada para a apuração do orçamento das políticas 
para a segurança alimentar e nutricional, alguns conselheiros defenderam um número mais 
restrito de programas e ações sobre os quais fosse possível um certo grau de diálogo e de 
acompanhamento, como encontramos registrado na Ata da VIII Plenária (CONSEA, 2005). 

Recentemente, tanto o Consea como a Caisan tiveram acesso a um levantamento mais 
abrangente das ações de segurança alimentar e nutricional. Com o apoio do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão e da Secretaria-Geral da Presidência da República, foi disponibilizado o Orçamento do 
Plano Nacional de SAN. Seu montante chegou a R$ 77 bilhões.  

A dinâmica do processo orçamentário, que envolve a elaboração e execução de três leis 
– PPA, LDO e LOA –, faz com que a forma e a tempestividade das EM encaminhadas pelo 
Consea ao Presidente da República tornem-se decisivas para a participação efetiva no 
orçamento público federal.8 Isso se faz necessário porque se espera que o CONSEA e seus 
similares nos estados e municípios, no âmbito do SISAN, elaborem proposições relacionadas 
às leis orçamentárias da União, dos Estados e dos municípios (Decreto nº 7.272, de 25 de agosto 
de 2010 art. 14, §2). 

                                                 
8 Vimos que o Consea pode se manifestar por meio de resoluções, recomendações, moções, cartas e ofícios, mas 
as EM se destacam porque são direcionadas ao Presidente da República e, eventualmente, são encaminhadas 
também a outros órgãos, como o Congresso Nacional, o Superior Tribunal Federal e, mais recentemente, a Caisan. 
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Dentre 140 EM enviadas à Presidência da República pelo CONSEA, 33 referiam-se às 
leis do ciclo orçamentário (LDO, PLOA, LOA e PPA).  

Das 33 EM relacionadas com o orçamento anual ou plurianual, 19 (57,5%) se referiram 
à lei orçamentária (LOA) em vigor. De fato, a participação do Consea na formulação e gestão 
do orçamento público predominou no período e muitas delas referiam-se a solicitações de 
recursos para determinados programas, como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), 
em grande parte por influência da atuação da CONAB no colegiado. Elas também foram 
decorrentes das proposições de criação ou do fortalecimento de políticas cujos reflexos 
poderiam contribuir para a segurança alimentar e nutricional, a exemplo da E.M. nº 006-
2012/Consea que, em 11/07/12, recomendou ao Presidente da República a criação de uma 
política nacional para a convivência com o semiárido e “a ampliação de ações do PAA, 
especialmente da modalidade operada pelas comunidades e suas organizações e dos recursos 
específicos para sementes crioulas”. 

No final de 2011, a partir do debate sobre o direito de acesso à terra e como ação 
estruturante para o combate à fome e à pobreza, o Consea decidiu encaminhar recomendação 
ao Presidente da República com críticas à execução, no período de 2003-2011, de apenas R$ 
26,1 bilhões dos R$ 40,4 bilhões autorizados para a função “Organização Agrária” (CONSEA, 
2011c).  

Não se pretende aqui avaliar, ano a ano, as EM emitidas pelo Consea e os efeitos 
produzidos por cada uma delas. Mas, no geral, pode-se afirmar que o espaço de debates 
viabilizado pelo Consea e as manifestações da plenária ao longo do período desse estudo 
contribuíram para a consolidação e o aprimoramento de diversos programas e ações e para a 
criação da legislação do Sistema e da Política Nacional de SAN. A título de exemplo, podemos 
citar que o orçamento do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) atingiu, em 2012, R$ 1,3 
bilhão, bem acima dos cerca de R$ 182 milhões disponibilizados pelo MDS9 em 2004. Os 
recursos de outros programas foram sensivelmente ampliados, “entre os anos de 2004 a 2010, 
o orçamento de segurança alimentar e nutricional cresceu de 13,4 bilhões de reais para 25,8 
bilhões de reais, dos quais 47% foi destinado ao Programa Bolsa Família” (CONSEA, 2011a). 

Sob o olhar quantitativo das EM deliberadas a partir da construção do Orçamento de 
SAN, em 2005, elas foram seis, contra duas EM relacionadas com a gestão da lei orçamentária 
em 2004, um acréscimo de 200%. Entretanto, esse impulso não se manteve nos anos seguintes. 
Em 2006, apenas uma EM fez referência direta à LOA, em 2007, 2011 e 2013 nenhuma das 
recomendações ao Presidente da República referiu-se especificamente ao Orçamento de 
Segurança Alimentar. É verdade que outras EM relacionadas à segurança alimentar e 
nutricional implicaram em alterações nos gastos públicos. Por exemplo, a realização das 
conferências ou a proposta de correção do valor per capita da alimentação escolar, quando 
atendidas, impactam o orçamento público. 

Outro conjunto bastante expressivo refere-se às manifestações sobre o PLOA, que 
somaram 11 EM (33% do total). Isso indica a participação do colegiado no momento da 
elaboração da proposta orçamentária, isto é, num momento em que ainda estava sendo estudada 
a distribuição dos recursos da União. Nessa fase, tende a ser maior a possibilidade de incidir 
sobre a decisão de alocação dos recursos na esfera dos ministérios diretamente relacionados 
com a política se segurança alimentar e nutricional, como o Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome (MDS) e o Ministérios do Desenvolvimento Agrário (MDA).  

De outro lado, nota-se que, nos 10 anos de abrangência desse estudo, houve apenas uma 
EM referindo-se à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Nesse caso específico, ela referia-
se à inclusão de metas para a construção de cisternas, ao combate à praga da cochonilla na 
Paraíba e no Pernambuco e à continuidade da cooperação técnica-financeira entre o MDS e o 

                                                 
9 Parte dos recursos da ação 1049 – Acesso à alimentação, disponibilizados no MDS, em 2004. 
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Ministério da Saúde (MS) para ações de vigilância alimentar e nutricional na implementação 
do Bolsa Família. Todas as sugestões estavam acompanhadas das estimativas de recursos 
necessários: R$ 100 milhões, R$ 200 mil e R$ 5 milhões, respectivamente (CONSEA, 2004). 

No entanto, para além da quantidade de EMs, é preciso verificar também a sua 
tempestividade. Como já observamos, no período 2003-2013 foi encaminhada ao Presidente 
da República apenas uma recomendação tratando da LDO. Essa EM foi enviada no mês de 
agosto de 2004, propondo metas para a LDO de 2005. Ora, em agosto de 2004 o projeto da 
LDO já estava concluído, como destacara o Consea na EM no 18/2004, de 4 de agosto de 2004, 
ao lembrar que o Ministério do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão havia fixado 
a data de 3 de Agosto de 2004 como prazo limite para o recebimento das proposições. Assim, 
a LDO para 2005 foi publicada em 11/08/2004 sem acolher as proposições encaminhadas pelo 
Colegiado ao Presidente da República. Provavelmente foram desconsideradas tendo em vista 
que o prazo dado pelo Ministério do Planejamento aos demais ministérios (3/8/2004) já havia 
sido extrapolado. Deve-se considerar que as EMs encaminhadas pelo Consea ao Presidente da 
República exigem um período de tempo adicional para chegar aos órgãos destinatários. Isso 
acontece porque é preciso que a Casa Civil receba a EM, analise e depois encaminhe para o 
Ministério do Planejamento. O Ministério do Planejamento, por sua vez, conforme a fase da 
elaboração da proposta orçamentária, redirecionará as sugestões do Consea para as unidades 
setoriais responsáveis pela construção da proposta orçamentária.  

Sobre as EMs relativas aos Planos Plurianuais (PPAs), foram editadas apenas duas, 
uma no dia 11/05/2007 e outra no dia 26/05/11, a três meses do final do prazo para a remessa 
do projeto ao Congresso Nacional. Nesse caso, pode-se dizer que houve tempo para o Executivo 
analisar as propostas encaminhadas. Cabe assinalar que o PPA 2008-2011 passou por revisão 
no ano de 2010 e que não há referência sobre ela nas Exposições de Motivos do período. 

Já com relação aos Projetos de Lei Orçamentária Anual (PLOA), a participação do 
Consea merece destaque, visto que foram 11 as manifestações à Presidência da República 
expedidas no mês de julho. Tendo em vista que o PLOA segue do Executivo para o Legislativo 
no final do mês de agosto, as propostas enviadas correram o sério risco de não serem 
consideradas ou devolvidas ao Consea para encaminhá-las a algum parlamentar ou comissão 
do Congresso Nacional. O ideal seria que as EMs fossem enviadas com mais antecedência ao 
Executivo, tendo em vista o prazo exigido para o trânsito dos ofícios e para a manifestação dos 
órgãos executores das políticas. Duas delas foram enviadas no mês de abril: uma em 2003, com 
os valores propostos a partir das “Diretrizes de Segurança Alimentar ao Plano Safra 2003/2004” 
e outra em 2006, solicitando, entre outros, “a recomposição dos valores per capita previstos 
pelo PNAE. 

Por fim, temos a edição das exposições que tratam da execução da lei orçamentária 
(LOA). Das 19 EMs sobre esse tema, a maior parte delas (56%) concentraram-se nos meses de 
maio, junho e julho. A preocupação do Consea com a gestão do orçamento também motivou a 
edição de EM criticando o lento ritmo da execução do Plano Safra; solicitando a suplementação 
de recursos para o PAA e para a construção de cisternas, bem como a revisão dos limites de 
empenho do MDA. Como a execução da LOA ocorre ao longo do ano, é compreensível a 
dispersão das EM no exercício financeiro, com ligeira concentração no segundo semestre. Há 
que se acrescentar ainda o papel do Consea na apreciação das propostas de parcerias firmadas 
pelo governo federal para a execução das políticas de SAN. Isso porque a Lei no 9.790/99, em 
seu artigo 10, ao instituir o Termo de Parceria entre o poder público e as organizações da 
sociedade civil de interesse público, determinou que a celebração desse instrumento fosse 

precedida de consulta aos Conselhos de Políticas Públicas das áreas correspondentes de atuação 
existentes, nos respectivos níveis de governo (BRASIL, 1999). Essa lei ainda atribuiu aos 
conselhos a responsabilidade pelo acompanhamento e fiscalização dos citados termos de 
parceria (BRASIL, 1999). 
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Tendo em vista esses procedimentos, poder-se-ia acrescentar esse tipo de participação 
do Consea na execução da LOA, uma vez que está prevista a participação do Colegiado na 
avaliação prévia das propostas de parceria, no acompanhamento e na fiscalização dos termos 
firmados. Contudo, das EMs analisadas, apenas uma tinha como objeto a manifestação “De 
Acordo” com a parceria firmada entre o MDS e a Associação Programa Um Milhão de 
Cisternas (AP1MC)10. É óbvio que o debate no Consea em torno da construção de cisternas e 
das demais ações para a convivência com a seca no semiárido não se limitou à edição da EM 
de janeiro de 2012. 

As EMs encaminhadas ao Presidente da República são os meios que melhor traduzem a 
participação do Consea no orçamento, mas há outros espaços de debate nos quais essa 
participação também ocorre, ainda que na construção de subsídios à decisão – e não resulte em 
manifestações ao Presidente da República. Temos como exemplo: o Comitê Consultivo de 
Acompanhamento e Assessoramento, em articulação com as atividades do Grupo Gestor do  
Programa de Aquisição de Alimentos – GGPAA, o Grupo Consultivo do Comitê Gestor da 
Alimentação Escolar; o Pleno Executivo da Caisan; o Comitê Técnico de Monitoramento – 
Caisan; o Grupo de Trabalho Conjunto do Consea/Condraf para Acompanhamento do Plano de 
Safra da Agricultura Familiar 2011/2012; o Grupo de Trabalho Internacional FAO – MRE; a 
Comissão de Avaliação dos Termos de Parceria para o Programa Cisternas; o Conselho 
Consultivo do Acordo de Atuação Conjunta entre a Conab e o BNDES para o Fortalecimento 
da Produção Rural de base Familiar no Brasil.  

A criação do Fórum Interconselhos, elogiada pelo Consea em maio de 2011, decorreu 
da pressão dos movimentos sociais para a participação tempestiva, não apenas na elaboração 
do novo PPA 2012-2015, como também na construção da proposta orçamentária para 2013 
(PLOA 2013). Se observarmos o fluxograma do ciclo orçamentário (figura 1), vamos notar que 
em alguns momentos a criação dos projetos de lei do PPA, da LDO e da LOA praticamente se 
sobrepõem. Isso foi o que ocorreu no primeiro semestre de 2012, quando os movimentos sociais 
estavam no Rio de Janeiro participando da Conferência das Nações Unidas sobre 
Desenvolvimento Sustentável (Rio+20, realizada de 13 a 22/06/12) e da Cúpula dos Povos (de 
15 a 23/06/12). Enquanto isso, era finalizada a proposta orçamentária para 2013, em Brasília, à 
luz da metodologia do PPA 2012-2015. A nova metodologia adotada para a construção do PPA 
2012-2015 (BRASIL, 2011b), construída de fevereiro a julho de 2011, já havia promovido uma 
significativa reforma no Plano Plurianual e balizava, à época, mudanças no cadastro de ações, 
com repercussões no processo de construção da lei orçamentária. Os movimentos sociais, de 
outro lado, ainda tentavam se apropriar da metodologia anterior, construindo orçamentos 
específicos com o apoio do Legislativo e realizando análises históricas do orçamento público.  

Para o governo federal era necessário resgatar a função de planejamento e incorporar ao 
PPA os objetivos de governo, até mesmo para ampliar o controle social, na medida em que o 
plano passaria a refletir os compromissos declarados à população por ocasião do processo 
eleitoral (BRASIL, 2011a). A grande questão é que essas mudanças estavam ocorrendo sem a 
ampla participação defendida pelos movimentos sociais, restrita às primeiras reuniões do 
Fórum Interconselhos. O PLOA 2013 extinguiu os programas orçamentários e criou, em 
substituição, os programas temáticos. Criou também os planos orçamentários, que podem ser 
visualizados apenas de dentro da estrutura do Executivo, o que gerou críticas à transparência 
orçamentária. Em 2011, os programas orçamentários somavam 315, sob o novo escopo do PPA, 
foram reduzidos a 121 programas temáticos – sendo um deles o de Segurança Alimentar e 
Nutricional.  

Em março de 2012, na construção da PLOA 2013, a Secretaria de Orçamento Federal 
deu início a um segundo round de simplificação do orçamento, tendo como alvo as ações 

                                                 
10 EM no 1/2012, de 18/01/2012. 
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orçamentárias. Muitas delas desapareceram. As justificativas para o enxugamento qualitativo 
da peça orçamentária desse segundo ciclo começavam pela mudança ocorrida no PPA 2012-
2015 e abrangiam o que seriam desvios da boa prática orçamentária, tal como a expressiva 
quantidade de ações criadas e acumuladas ao longo dos últimos anos. 

Diante da incerteza de quantas ações figurariam na nova lei orçamentária e quantas 
seriam extintas, a reação das organizações não governamentais não tardou. A Carta Aberta pela 
Democratização e Transparência no Orçamento Público, de 15/06/12, criticou duramente as 
alterações na estrutura do projeto da lei orçamentária para 2013, classificando-as como um 
“retrocesso com o qual não se pode concordar” (INESC, 2012). As associações, organizações, 
fóruns e redes da sociedade civil consideraram que, “absurdamente na plenitude do debate do 
acesso cidadão aos dados produzidos e mantidos pelo Estado no contexto da aprovação da Lei 
de Acesso à Informação”, seriam dificultados o controle social do orçamento e o papel do 
legislativo na elaboração das peças orçamentárias. E, ainda, que a aglutinação de ações 
resultaria em perda de informação e no descumprimento do princípio da especificidade, inscrito 
na Lei 4.320/64,11 pois seriam convertidas em planos orçamentários que ganhariam caráter 
gerencial e limitariam a participação decisória do Legislativo. O Centro Feminista de Estudos 
e Assessoria (Cfemea) publicou, em meados de junho de 2012, um artigo intitulado “Mudança 
no orçamento impede controle social”. Oliveira (2012, p.1) inicia o texto afirmando que 
“igualdade sem orçamento é papo sem fundamento!” e conclui que “participação e controle 
social é indispensável para a efetividade das ações voltadas a superar a pobreza, eliminar as 
desigualdades e promover a justiça”. 

Nesse contexto, o Consea incluiu o tema “Propostas ao orçamento LOA 2013 referentes 
aos programas e ações de SAN” na IV Reunião Plenária do dia 27 de junho de 2012. Na ocasião, 
o diretor de Participação Social da Secretaria-Geral da Presidência da República apresentou as 
iniciativas do governo federal para viabilizar a participação dos movimentos sociais no 
processo orçamentário, como a criação do fórum específico para a discussão da metodologia de 
construção do PPA 2012-2015.12 O conselheiro, representante da Secretaria Geral no 
CONSEA, comunicou a decisão da Secretaria Geral e da Secretaria de Orçamento Federal de 
apresentar e debater o formato da construção da programação orçamentária para 2013 com as 
organizações da sociedade civil (CONSEA, 2012). 

Diante da pressão dos movimentos sociais, o governo se comprometeu também a estudar 
a disponibilização dos dados do orçamento até o nível dos planos orçamentários (POs) e de 
apoiar a construção de levantamento de dados específicos para as Agendas Transversais de 
Segurança Alimentar e Nutricional, de Gênero, de Crianças e Adolescentes e Igualdade Racial, 
entre outras.  

Construía-se, assim, a possibilidade da participação social na elaboração das leis 
orçamentárias com acesso à mesma base de dados e no mesmo ritmo das etapas de construção 
das peças orçamentárias nos ministérios responsáveis pelos programas, ações, projetos e 
atividades para a segurança alimentar e nutricional. No vislumbrado cenário de ampliação da 
participação social na construção do orçamento público da União, a Caisan surge depositária 
de parte das expectativas para a consolidação do Sistema e da Política Nacional de SAN.  

O Decreto no 7.272, de 25 de agosto de 2010, determinou que tanto a União, como os 
estados, o Distrito Federal e os municípios, a partir da adesão ao Sistema Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional, devem apontar desde os recursos que serão destinados à manutenção 

                                                 
11 As receitas e despesas orçamentárias devem ser autorizadas pelo Poder Legislativo em parcelas discriminadas e 
não pelo seu valor global, facilitando o acompanhamento e o controle do gasto público. V. Manual de contabilidade 
aplicada ao setor público. Brasília, STN, 2009, p.17. e Lei 4.320/64, art. 5o. 
12O primeiro Fórum PPA foi realizado em maio de 2011, o segundo, em outubro do mesmo ano, para a 
apresentação da proposta do PPA enviada ao Congresso Nacional em 31/08/2011. Fonte: 
http://www.secretariageral.gov.br/participacao-social/forumppa/aprese.  
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do sistema até aqueles que servirão para a construção de uma Política de Segurança Alimentar 
nos respectivos níveis de governo, o que envolve “programas e ações dos diversos setores que 
compõem a segurança alimentar e nutricional, compatíveis com os compromissos estabelecidos 
nos planos de segurança alimentar e nutricional e no pacto de gestão pelo direito humano à 
alimentação adequada (BRASIL, 2010, art. 14, inciso II, §1º). 

Desde a criação da Caisan pelo Decreto nº 6.273, de 23 de novembro de 2007, foram 
dadas as condições para que o órgão contribuísse para fortalecer o Consea. Isso porque, além 
dos aspectos já apontados, as estruturas dos ministérios que o compõem tendem a dispor de 
mais recursos orçamentários e financeiros, de mais pessoal, informações, e capacidade de 
produção e análise de dados do que dispõe o Consea. As proposições para as ações de SAN 
emanadas da Caisan poderão adquirir maior fluidez no interior da estrutura do setor público. 
Mas esse fortalecimento esperado dependerá do grau de convergência entre as demandas 
encaminhadas nas EMs do Consea ao Presidente da República e as decisões da Caisan.  

Pelo já exposto, a limitação do Consea se apresenta maior do que a da Caisan, ou seja, 
essa última tem maior poder de solicitar informações junto aos seus membros, os quais tendem 
a ter presença mais frequente nas reuniões, estão lotados nos ministérios, acessam com mais 
facilidade os dados e sistemas e dispõem de mais recursos para analisar o andamento das ações 
e do orçamento à luz dos objetivos da Política Nacional de SAN e da sua convergência com as 
deliberações das conferências e do Consea. Cabe à Caisan “assegurar o acompanhamento da 
análise e encaminhamento das recomendações do Consea pelos órgãos de governo, 
apresentando relatórios periódicos” (BRASIL, 2007c, art. 1º, inciso VI). Afinal, são as EMs do 
Consea as que estão legitimadas, conforme Maluf (2010, p. 279) pelo conteúdo, pela base social 
e força política que representam. 

Os subsídios da Caisan ainda poderão contribuir para a eficiência no uso dos recursos 
públicos e orçamentos adequados às necessidades financeiras das políticas públicas apontadas 
pelo Consea. 

4 CONCLUSÃO 

A reinstalação do Consea viabilizou a participação da sociedade civil na discussão de 
praticamente todas as políticas públicas lançadas nos últimos dez anos para o combate à fome 
e à pobreza no Brasil. A análise das proposições do Consea nas matérias orçamentárias mostrou 
a participação do órgão na elaboração das diretrizes aos Planos de Safra da Agricultura 
Familiar, na construção das peças orçamentárias e no acompanhamento da gestão orçamentária. 
O órgão criticou a limitação de recursos para o combate à fome e à pobreza, cobrou a execução 
do Plano de Safra da Agricultura Familiar, demandou suplementações ao Programa de 
Aquisição de Alimentos, propôs remanejamentos nas dotações. 

Por outro lado, o Consea ainda precisa ampliar sua participação no orçamento da União, 
tornando-a mais efetiva quantitativa e qualitativamente. Suas manifestações têm se concentrado 
na gestão da lei orçamentária, muitas delas não têm encontrado eco e atenção nos órgãos 
executores das políticas. A quantidade de deliberações sobre as matérias orçamentárias se 
manteve praticamente constante ao longo do período 2003-2013 e notou-se falta de participação 
na construção das leis que estabelecem os parâmetros para o orçamento anual. Não houve ou 
foi raro o debate no Consea sobre as Leis de Diretrizes Orçamentárias e sobre os Planos 
Plurianuais. A análise de tempestividade apontou para o descasamento entre o tempo das 
recomendações e o ciclo orçamentário. O estudo vislumbra a criação da Caisan como um passo 
importante para a superação de parte dessas limitações e o consequente fortalecimento do 
Consea, tema de pesquisa sugerido para estudos futuros, na medida do avanço do Sistema e da 
Política Nacional de SAN. 
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