
   

MEMÓRIA DE PAUTA 

Reunião Virtual com a Associação Brasileira das Indústrias de Alimentos - ABIA 

DATA: 04/03/2021   
HORA: 14h30 

LOCAL: Sala de Reunião do Gabinete da SVS 
PAUTA: Plano de ações estratégicas para o enfrentamento das doenças crônicas e agravos não 
transmissíveis no Brasil (2021-2030) 
 

PARTICIPANTES  

Participantes SVS (presencial):  
1. Arnaldo Medeiros, Secretário SVS 
2. Eunice Lima, Coordenadora NECOM 
3. Luiza Eunice de Sá da Silva, Técnica CGDANT 
4. Danielle Keylla Alencar Cruz, Técnica CGDANT 

 
Participantes ABIA (virtual): 
1. Alexandre Novachi, Diretor de Assuntos Regulatórios e Administrativos ABIA 
2. Márcio Maciel, Diretor de Assuntos Institucionais e Inteligência Competitiva da ABIA 
3. Vanessa Amaral, Diretora Jurídica da ABIA 
4. Marina Mantonari, Gerente de Comunicação da ABIA 

 
DISCUSSÃO 

Márcio 

 Falou o prazo de consulta pública e criticou sobre a forma como foi realizada; 

 Não conseguiram encaminhar sugestões por não se sentirem seguros com o curto prazo 
estipulado; 

 Falou da parceria de longa data da ABIA com o MS e que considerou que o plano deverá ter 
ajustes; 

 
Secretário 

 Falou do progresso do trabalho realizado dentro da SVS e da importância da contribuição de 
representantes ativos na construção de políticas públicas, citando a relevância da ABIA no 
ramo; 

 Falou que a SVS recebeu as contribuições da consulta pública e que após esse momento o 
plano não seguiu, que considera muito importante as considerações da ABIA e que o plano 
não será publicado sem contribuição da instituição; 

 
Danielle 

 Falou que a ABIA deverá fazer uma provocação para contribuir com o plano – enviar um 
oficio; 

Márcio 

 Pediu para o secretário falar sobre a estratégia de vacinação 
 em grupos prioritários; 

 



   

Secretário 

 Falou dos objetivos da vacinação, fez uma análise do paronama da infecção da covid no 

mundo e no Brasil, sobre as faixas etárias e fases do plano de vacinação da contra  covid-19; 

Márcio 

 Falou que vai encaminhar informações sobre a distribuição dos trabalhadores da indústria; 
 

ENCAMINHAMENTOS 

ABIA enviará um oficio solicitando a inserção das sugestões no Plano de ações estratégicas para o 

enfrentamento das doenças crônicas e agravos não transmissíveis no Brasil (2021-2030).  


