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INFORME Nº 01
A Mesa Diretiva do Consea-RS, esteve reunida na sede do Consea-RS, em 15 de Janeiro de
2019 em torno das decorrências para o Consea nacional da Medida Provisória 870/2018. E nessa
perspectiva analisou os últimos informes que circulam pelo país principalmente os da Mesa
Diretiva do Consea-Nacional bem como a petição da FIAN INTERNACIONAL publicada ontem. Desta
reunião saíram os seguintes Informes:
 Apoiamos e incentivamos a assinatura da petição “Demand BOLSONARO to Bring Back the
Brazilian Council for Food Security and Nutrition” endereçada aos presidentes da Câmara dos
Deputados e do Senado e ao Ministro de Estado da Cidadania do Brasil, Osmar Terra, onde
pede que seja revista a decisão de extinção do Consea-Nacional, através da MP nº 870. Esta
Petição pode ser assinada através do linck https://www.thepetitionsite.com/ptbr/takeaction/531/705/861/, que está no site da FIAN BRASIL; https://fianbrasil.org.br/peticaoda-fian-internacional-coleta-assinaturas-contra-extincao-do-consea/. Assine e divulgue.
 Segundo a FIAN, “as alterações ferem profundamente a lógica de funcionamento do Sistema
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan), ao extinguir o Conselho Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA). Ao longo de sua história, o Conselho tem sido um
exemplo de representação dos mais diferentes setores da sociedade brasileira, principalmente
aqueles que mais sofrem as consequências da insegurança alimentar. As demandas, as
experiências e as propostas desses setores contribuíram de maneira decisiva para o
aprimoramento e proposição de novas políticas públicas. Assim, cientes do papel do CONSEA
nessas conquistas, defensores que somos de espaços democráticos para a formulação de
políticas públicas, pedimos que seja revista a decisão de extinção deste conselho. O CONSEA
precisa continuar seu trabalho nesta Década de Ação sobre Nutrição, que foi proclamada na
Assembléia Geral da ONU em 2016, graças ao papel de liderança do Brasil”, diz a petição da
FIAN INTERNACIONAL.
 Diante desta grave situação de inconstitucionalidade em que foi jogado o Consea-Nacional e
por extensão toda a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (Losan), estamos
criando aqui no Rio Grande do Sul, em conjunto com os outros Conseas Estaduais, uma
mobilização para denunciar e dar visibilidade a esta situação, através de um de um evento
intitulado de “Banquetaço”.
 A idéia do “Banquetaço” é montar um banquete com alimento bom, limpo e justo e distribuir
no mesmo dia e horário em várias cidades do país. Essa será uma das ações do Banquetaço.
Pretendemos chamar a atenção da sociedade para a importância do Consea e para o direito
humano à alimentação unificando as questões políticas em torno da extinção do CONSEA e ao
mesmo tempo respeitar e valorizar as ações e diferenças em cada estado. Foi escolhida a data
de 27 de fevereiro por duas razões:
o 1- Dia em que a Câmara dos Deputados estará em funcionamento
o 2- Data que antecede a votação da MP 870.
 Para contribuir na organização desta atividade, foi criado um grupo de whatsapp, cujo Link
para entrar neste grupo de mobilização do Banquetaço do Rio Grande do Sul é:
https://chat.whatsapp.com/GkAV3Hc8GzWICkWSdo3lCo.

 Desejamos que todos os Conseas municipais realizem atividades semelhantes em seus
municípios, no mesmo dia e com a mesma nomenclatura. Convém também que cada
município identifique as políticas e programas de SAN que possui e reflita sobre a importância
dessas para a sua população.
 Aproveitamos também este momento para comunicar a todos os Conselheiros estaduais, e a
todos os Conseas municipais, que, nesta 2ª, feira, dia 14 do corrente, foi realizado um primeiro
encontro com a Secretária Adjunta, Denise Russo, e com a futura Secretária Regina Becker
Fortunatti da Secretaria do Trabalho e Ação Social, onde está ligado o Consea-RS.
 Neste encontro entregamos documentos da Losan e principalmente o Plano Estadual de SAN
2018/2019 que está em vigor, fruto do trabalho da Consultoria do Convênio que tínhamos com
o MDS, e da Caisan-RS. Destacamos também na reunião que temos como grande desafio para
2019, a realização da nossa Conferência Estadual e das Conferências municipais. Destas
Conferências, principalmente da Estadual, devem sair as demandas e diretrizes para o novo
Plano Estadual de SAN que comprenderá o período 2020/2023. Também foi apresentada por
nós, a situação que temos hoje, na pouca adesão dos municípios do Estado do Rio Grande do
Sul ao Sisan. São somente 7 municípios gaúchos. A futura Caisan-RS, o Consea-RS e os Conseas
municipais, precisam unir esforços para reverter esta situação. Outro assunto pautado e de
consenso com pela futura Secretária Regina, é a sua a sua e a nossa preocupação com a
disseminação do “2,4-D” nas lavouras do RS. Deixamos claro que essa também é uma das
tantas preocupações que temos com relação ao alimento saudável e que esta pauta está
presente em todas as nossas Diretrizes das políticas de SAN.
 Estamos esperançosos por termos encontrado essas convergências e desejamos encontrar
outras que possam ser construídas ao longo dos próximos 4 anos do novo governo estadual.
 Reforçamos que o papel do Consea, é o de ser um Conselho propositivo consultivo, onde a
sociedade civil em conjunto com as esferas governamentais, demandam necessidades que se
transformam em políticas públicas e que estas garantam Segurança e Soberania alimentar a
toda a população.
 Para finalizar, queremos também reforçar que a atividade de Conselheira/o é voluntária. Nas
palavras de Daniela Frozi, Conselheira do Consea-Nacional, replicamos e assinamos junto a
mensagem abaixo:
 “Os conselheiros do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (assim como
todos dos conselhos estaduais e municipais e de todos os outros conselhos de políticas
públicas) não recebem nenhuma remuneração ou salário por esta função. A atividade é
totalmente voluntária! Isso significa que não recebi e nem estou recebendo nada para
defender a não extinção do Consea Nacional. Mexer na LoSAN foi um erro gravíssimo! Nenhum
Conselheiro está na luta pelo Consea Nacional por interesses pessoais ou
privados. Defendemos o Consea Nacional por interesses públicos relacionados a Alimentação e
Nutrição do meu País.”
 Se não for agora – será quando? Se não formos também nós – será quem?
Porto alegre, 16 de Janeiro de 2019.
Mesa Diretiva do Consea-RS

