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VI CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

COMUNICADO N°: 05
Data: 23/07/2019
Assunto: Orientações aos Conselhos Municipais (comseas) sobre participação social
nas Conferências Municipais de SAN

Como já sabemos, 2019 é ano de Conferência de SAN. Nós, do CONSEA/SC, estamos
mobilizando todos os esforços para que os municípios realizem suas conferências de
forma mais democrática e inclusiva possível. Principalmente, considerando que os
princípios orientadores do SISAN envolvem a participação social e a intersetorialidade,
princípios estes que devem ser entendidos e implementados de forma integrada.
Nesta direção de pensarmos os princípios orientadores do Sistema de forma integrada,
estamos orientando que os COMSEAS atentem para:
- Assegurar a participação efetiva, durante as conferências, dos representantes dos
Povos e Comunidades tradicionais (quilombolas, negros, extrativistas, pescadores
artesanais, povos ciganos, povos indígenas, povos tradicionais de matriz africana,
povos de terreiro, catadores de berbigão, ribeirinhos, cipozeiras, agricultores de fundo
de pasto, assentados da reforma agrária, benzedeiros, camponeses, entre outros), de
agricultores e agricultoras familiares e pessoas em situação de rua.
- Buscar saber junto aos demais conselhos de direitos, sindicatos, movimentos sociais
que fazem, ou não, parte do COMSEA, em direção a identificar onde vivem/se
localizam os PCTs, para que os mesmos possam ser chamados a participar da
conferência municipal/regional.
- Reforçar a mobilização em torno dos sindicatos, as agricultoras/es familiares, as
trabalhadoras/es rurais, campesina, cooperativas de produção, enfim, daqueles
movimentos e segmentos que atuam junto ao COMSEA, para que os mesmos
assegurem tanto sua participação, quanto agilizem a participação de outros segmentos
do movimento social, que com eles atuam.
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Em muitos municípios e/ou regiões os povos e comunidades tradicionais permanecem
na invisibilidade, existindo à margem dos registros e informações oficiais existentes
nos municípios, não reconhecidos como comunidades e/ou povos. Assim como
organizações/associações, ONGs, lideranças que atuam junto com pessoas em situação
de rua.
Esse falso acreditar produzido pelos dados oficiais, que informa que em nosso
município/região não existem representantes dos Povos e Comunidades Tradicionais
(PCT’s), além de nos cegar para a situação de insegurança alimentar e nutricional
existente nesses espaços, acaba por gerar um processo de invisibilidade que nos afasta
das reais causas que determinam essa insegurança.

Comunicamos que, devido solicitação de alguns municípios por conta de agenda local,
estamos estendendo/prorrogando o prazo de realização das conferências
municipais/regionais até o dia 30 de setembro. Destacando que o relatório contendo
as propostas precisa estar com a comissão estadual na primeira semana de outubro,
impreterivelmente.

Obs: Continuamos solicitando que as conferências municipais/regionais discutam
estratégias de garantia da participação de seus delegados na etapa estadual, uma
vez que ainda não contamos com a garantia de recursos financeiros do Estado para o
custeio das despesas.
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