
 

 

 

COMITÊ EMERGENCIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

17/06/2020 
 

SÍNTESE DOS ENCAMINHAMENTOS 

 
❖ Formalização do Comitê Emergencial de SAN. 

✓ Decreto de instituição do Comitê elaborado e encaminhado para o gabinete da 
Casa Civil. Aguardando publicação. 

 
❖ Alimentação dos estudantes da rede estadual de ensino. 

✓ O cartão vale-alimentação estudantil tem garantido a segurança alimentar de mais 
de 700 mil estudantes da rede estadual de ensino, nos 417 municípios da Bahia. 
No total, o Governo do Estado já investiu R$ 88 milhões nas duas etapas do pro-
grama. Todos os matriculados na rede estadual de ensino têm direito ao benefício 
de R$ 55 por estudante. 

✓ A chamada pública do PNAE para aquisição de alimentos da agricultura familiar 
está em ajustes finais e em breve será publicada. O valor da chamada será de 
R$ 23 milhões e as entregas serão para quando as aulas retornarem. 

✓ Estão sendo investidos recursos para a compra de equipamentos para estruturar 
as cozinhas das escolas para armazenamento e conservação dos alimentos. 

✓ Foi criada uma comissão de acompanhamento da execução do PNAE, formada 
pela SEC, SDR, Casa Civil, CAE e CONSEA. 
 

❖ Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar (PAA)  
✓ Apreciação e aprovação da minuta de Decreto sugerindo a criação do PAA – Bahia. 

A referida minuta de decreto está no gabinete da Casa Civil aguardando delibera-
ção superior; 

✓ Foi apresentada uma proposta ao governo do estado de aditivo de R$ 15 milhões 
para a ampliação de metas do PAA alimentos já em execução pela SJDHDS. A 
proposta ainda não foi aprovada devido ao comprometimento do orçamento do 
FUNCEP com outras ações;  

✓ Articulação com a CONAB sobre a execução do PAA do governo federal; 
✓ O governo federal aprovou uma meta de R$ 10,5 milhões para o governo do estado 

executar o PAA Alimentos. Os recursos já estão liberados e já vai iniciar a execução. 
✓ O PAA Leite tem saldo de recursos de R$ 23 milhões. A SJDHDS e SDR estão em 

parceria para acelerar a execução com os laticínios e agricultores familiares.  
✓ Criação do Comitê Gestor estadual do PAA. Composição: 5 membros do governo 

do estado; 5 membros da sociedade civil; convidar CONAB. Coordenação: Rose 
Pondé (SJDHDS).  

✓ Elaborar cartilha de orientações do PAA. SISA/SJDHDS vai elaborar. 
 

❖ Produção e comercialização de alimentos pela agricultura familiar. 
✓ A SETRE está investindo R$ 3 milhões para a aquisição de alimentos da agricultura 

familiar para composição de cestas de alimentos para doação;  
✓ Discussão com a SDR sobre um plano de fortalecimento das redes produtivas da 

agricultura familiar;  
✓ Apoio às organizações da agricultura familiar para promover a comercialização da 

produção. Articulação com redes de supermercados para mediar a compra de pro-
dutos da agricultura familiar; 



 

 

 

✓ Projeto Viva a Feira. Apoio às prefeituras e agricultores para a organização e es-
truturação de feiras livres para adequação às medidas sanitárias da pandemia;  

✓ Publicação do edital nº 15 da CAR/SDR com investimentos de R$ 15 milhões para 
apoiar a produção de alimentos da agricultura familiar. Serão apoiados 300 proje-
tos com até R$ 50 mil. 
 

❖ Abastecimento alimentar  
✓ A SEI está fazendo um levantamento de informações sobre o tema. O trabalho 

ainda está em fase inicial. 
 
❖ Abastecimento de água em Salvador  

✓ Discussão com a Embasa sobre problemas de abastecimento de água nos bairros 
periféricos da cidade. A Embasa se colocou a disposição para atender e encami-
nhar as demandas emergenciais. 

 
❖  Comercialização de pescado  

✓ Discussão com a Bahia Pesca sobre o problema que os pescadores artesanais 
estão encontrando para a comercialização do pescado. A Bahia Pesca apresentou 
suas ações de apoio a pesca artesanal e piscicultura. Apesar de entender o pro-
blema, a questão ainda está em aberto e não resolvida. 

 
❖ SAN dos povos indígenas  

✓ Distribuição de 31 mil máscaras artesanais para os povos indígenas; 
✓ Reuniões com lideranças indígenas para apoiar a organização de barreiras sani-

tárias nas aldeias mais expostas. Iniciativa em andamento. 
✓ Articulação para aquisição de mais EPIs para utilização nas barreiras sanitárias. 

Iniciativa em andamento. 
✓ A SETRE vai disponibilizar 1.500 cestas de alimentos que serão destinadas priori-

tariamente aos índios que estão nas barreiras sanitárias. 
✓ Reunião com lideranças indígenas para acelerar os projetos aprovados na 

SDR/CAR/Bahia Produtiva. São mais de 50 projetos de apoio a produção de ali-
mentos e geração de renda, com investimentos de R$ 23 milhões. Será realizada 
uma força-tarefa para resolver as pendências e ajudar as associações na execu-
ção dos projetos. Iniciativa em andamento. 

✓ Articulação e apoio aos indígenas para participar do edital nº 15. Iniciativa em an-
damento. 

✓ Há demanda de cestas de alimentos para os povos indígenas. Parte desta de-
manda será atendida através do PAA Alimentos. No entanto, ainda não tem recur-
sos para atender a demanda de todas as aldeias. 

✓ Articulação com a CERB e Defesa Civil para atender as demandas de abasteci-
mento de água nas aldeias. Iniciativa a ser realizada. 

 
❖ SAN dos povos e comunidades tradicionais  

✓ Distribuição de 100 mil máscaras artesanais para os PCTs através da Sepromi; 
✓ Há demanda de cestas de alimentos para os PCTs. No entanto, por enquanto não 

existem recursos disponíveis no governo do estado para atender essa demanda. 
As demandas mais emergenciais serão atendidas através da nova etapa do PAA 
Alimentos que será executada pelo governo do estado. 

 
 
 



 

 

 

❖ PNAE nos municípios 
✓ Dialogar com a SEC, UNDIME e UPB para organizar uma discussão para próxima 

reunião. 


