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Interfaces com demais diplomas 
de planejamento da cidade 

 Inclusão das metas do PLAMSAN no PPA 
do Município 

 

 Financiamento das metas. 

>> Identificar rubrica por Segurança Alimentar e 
Nutricional;  

>> Descentralização das metas e ações. 

 

 Orientar a produção legislativa 

  



Alimentação e Desenvolvimento 
Local 

 Articulação com dispostos no Plano de 
Desenvolvimento Estratégico – PDE; 

 

 Diálogo institucional com 38 cidades da 
região metropolitana e o governo do Estado 
de São Paulo 

        Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado; 

        Estatuto da Metrópole 

        Assuntos como: recursos hídricos, produção de alimentos, abastecimento, 
preservação ambiental.  

 



Articulação Parlamentar em nível local 

Mobilização dos vereadores e assessoria em 
Fórum Parlamentar de SAN metropolitano 
com a participação das diferentes cidades da 
região, Deputados Estaduais e representantes 
do Congresso Federal. 

 

 

 



Estratégias de Atuação Parlamentar 

 

 Fiscalização do cumprimento das metas do PLANO, 
considerando também a eficácia de seus resultados; 

 
 Acompanhar a atuação internacional do município, 

notadamente ao nível das Mercocidades em temáticas 
relativas à alimentação e nutrição; 

 
 Propor e estabelecer parcerias internacionais, cooperação 

com cidades co-irmãs; 
 
 Acompanhar o cumprimento das diretrizes do Pacto de 

Milão. Subsidiar a participação da cidade no Comitê gestor 
do Pacto; 

 
 Contribuir para cumprimento dos Objetivos do 

Desenvolvimento Social / Mudanças Climáticas. 



Pensar estrategicamente 

 Articular atores-chave – População assistida, gestores, etc; 
 
 Realizar atividades de formação e sensibilização do corpo 

funcional, parlamentares e funcionários do Tribunal de Contas do 
Município; 

 
 Promover campanhas para promoção do Direito Humano à 

Alimentação; 
 
 Organizar informações, legislações pertinentes para subsidiar as 

iniciativas da Casa nas áreas afetas à SAN. 
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