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MODELO RELATÓRIO MUNICIPAL 

 

 

RELATÓRIO ___ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL 

 DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

DE ________________________ - MA 

(Data) 
 

 No(s) dia(s) ____ (e _____) de (mês __________) de 2019, no (local ___________) situado 
na (endereço rua/avenida ____________________) no Município de __________________ - MA, 
realizou-se a _____ª Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (CMSAN) em 
preparação à VIª CESAN do Maranhão. A Conferência teve por objetivos: [preencher os objetivos]. 
Participaram da Conferência _____ representantes da sociedade civil e ____ representantes do 
poder público, cuja lista de presença está em anexo a este relatório. 

 Da mesa de abertura participaram as seguintes autoridades e representantes: [Colocar 
nomes e funções dos componentes da mesa de abertura]. [Pode-se incluir de forma resumida o 
conteúdo das falas dos integrantes da mesa.] 

 A fim de introduzir os debates da conferência, cujo tema era “O Brasil e o mapa da Fome: 
estratégias de superação no Maranhão“, foram feitas as seguintes palestras: 

1. _____________________________ falou sobre __________________________________; 

2. ____________________________ versou sobre __________________________________; 

... 

[Incluir de forma resumida o conteúdo das falas dos/das palestrantes]. 

 Nos trabalhos de grupo, foram discutidas as seguintes questões:  

A) ______________________________________________________  

B) _________________________________________________________- 

.... 

 Nos trabalhos de grupo, surgiram as seguintes propostas para avançar na política de 
Segurança Alimentar e Nutricional (Síntese de todos grupos): 

I – Em nível municipal: 

1 

2 

3 

... 

II – Em nível do Estado: 

1 

2 

3 

.... 

III – Em nível nacional: 

1 

2 

3 

... 

 



 Para a etapa estadual foram escolhidas os/as seguintes delegados/as; 

Da Sociedade Civil: 

________________________________________ (Nome completo e entidade que representa) 

________________________________________ (Nome completo e entidade que representa) 

Do Poder Público: 

________________________________________ (Nome completo e instituição que representa) 

 

 Este relatório foi lavrado por ___________________ (nome da pessoa que fez o relatório). 

 

LISTA ASSINADA DE PARTICIPANTES 
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