
 
 

A 6ª Gestão do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e 
Nutricional de São Paulo é composta dos seguintes segmentos:  

 

SEGMENTOS 
 

CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO Nº 
VAGAS 

SEGMENTO 1: 

Movimentos e redes 
populares, sociais, 

comunitários e outros 

que atuam com a 
temática alimentar  

Reforma agrária, reforma urbana, 

agricultura familiar, pescadores artesanais 
e aquicultores familiares, extrativistas, 
assalariados rurais, marisqueiras, 

agricultura urbana, maio ambiente e 
agroecologia. Organizações não 

governamentais (ONG) e Organizações da 
Sociedade Civil de Interesse Público; 
redes e fóruns nacionais e estaduais; e 

movimentos sociais e populares, 
comunitários, étnicos e de gênero; 

representações religiosas; imigrantes; 
consumidores. 
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SEGMENTO 2: 
Entidades sindicais e 

associados patronais na 
área, prestadores de 

serviços na área de 
alimentação 

Abastecimento e comércio de alimentos, 
turismo, agronegócio, pequenas indústrias 

de alimentos e Sistema S, com exceção 
das empresas multi ou transnacionais  
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SEGMENTO 3: 
Instituições de ensino e 

pesquisa e 
assessoramento,   

Instituições de ensino e pesquisa, 
entidades nacionais de pesquisa e de 

saúde coletiva, associações e instituições 
de assessoria e consultoria que atuam na 

área de Segurança Alimentar e Nutricional, 
priorizando os que trabalham com 
populações em condições 

socioeconômicas vulneráveis. 
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SEGMENTO 4: 
Entidades que 

trabalham com a 
pessoa com deficiência 

e com necessidades 
alimentares especiais 

Entidades que atuam com patologias e 
com necessidades alimentares especiais, 

pessoas com deficiência, crianças e 
idosos, entidades socioassistenciais 

beneficiárias dos programas de Segurança 
Alimentar e Nutricional, hipossuficientes, 
pessoa em situação de rua e entidades 

que atuem na prevenção, combate e 
controle de doenças ligadas à má nutrição 

(considerando que má nutrição abrange: 
desnutrição, anemia, sobrepeso e 
obesidade). 
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SEGMENTO 5: Agricultores, pescadores,Sindicatos,  



Associação de 

Trabalhadores 

Conselhos de classe, Federações, 

Centrais Sindicais, Associações  
Empreendedores de economia solidária, 
Cooperativismo Social, Micro 

empreendedorismo 
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SEGMENTO 6: 
Povos e Comunidades 

Tradicionais 

Povos indígenas (Artigos 231 e 232 da 
Constituição Federal), quilombolas, povos 

e comunidades tradicionais (Lei 
nº6.040/2007) e população negra. 
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