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1

Ata 05/2021 – Plenária Virtual 27/07/2021

2

No dia vinte e sete de julho de dois mil e vinte e um, terça-feira, com início às 14h (quatorze horas),

3

aconteceu a plenária virtual do COMSEA (via plataforma Google Meet). Destacamos que a

4

conselheira Daniele Santetti (UNISINOS) comunicou previamente sua ausência na reunião de hoje

5

devido ao período de recesso das aulas na universidade; assim, registramos a justificativa da sua

6

ausência.

7

Pautas e encaminhamentos do dia:

8

1) APRESENTAÇÃO PRELIMINAR DAS INICIATIVAS DE COZINHAS COMUNITÁRIAS

9

NA CIDADE QUE RESPONDERAM O FORMULÁRIO ATÉ O MOMENTO: Camila Hofmann

10

trouxe os dados compilados na DPSB/SDS, lembrando que o instrumento está disponível online há

11

cerca de um mês. Neste período, houve o cadastro de 11 (onze) iniciativas/projetos e todos informaram

12

a oferta de almoço na periodicidade semanal (pelo menos uma vez/semana), sendo que 54,5%

13

(cinquenta e quatro e meio por cento) produzem almoço três vezes (segundas, terças e quartas-feiras).

14

Em relação à distribuição territorial, as iniciativas estão assim distribuídas: 05 (cinco) na Região

15

Nordeste, 03 (três) na Região Norte e 03 (três) na Região Sul. No formulário há muitas outras

16

questões, mas destacamos essas a título de panorama geral.

17

2) RELATO DO ENCONTRO SAN DA REGIÃO SUL: O Consea-RS e Fesans-RS organizaram o

18

Encontro Regional Sul (RS, PR e SC) preparatório para a Conferência Nacional Popular de Soberania

19

e Segurança Alimentar e Nutricional. Essa etapa que antecede o evento nacional ocorreu dia 08 de

20

julho e foi de uma grande diversidade de participantes: povos indígenas, quilombolas, população

21

negra, povos tradicionais de matriz africana, pescadores, pessoas em situação de rua, catadores e

22

recicladores, agricultores(as) familiares, camponeses, assentados, migrantes, ciganos, sindicalistas,

23

juventudes, LGBTQI+, movimentos sociais, mulheres, pastorais, entidades religiosas, ONGs,

24

extensionistas, Conselhos, Fóruns, comitês de combate à fome, universidades e outras populações.

25

Participando pela cidade de São Leopoldo e pelo COMSEA, estavam Nilson Lopes, Ana Mattos,

26

Adriana Conzatti, Ana Taís Kerschner, Camila Hofmann, Sandra Grohe, sendo que Seu Nilson fez

27

uma fala de abertura muito potente! Registramos aqui a honra e satisfação em tê-lo como nosso

28

representante e pela militância ativa pela SAN, especialmente pela população em situação de rua.

29

3) INFORME SOBRE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PELA SECRETARIA DE

30

DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SDS): Adilson Bier, assistente social e novo conselheiro suplente

31

pela SDS, trouxe as informações para socialização junto a este conselho. Com recurso de R$
1
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32

127.232,25 (cento e vinte e sete mil, duzentos e trinta e dois reais e vinte e cinco centavos) do Fundo

33

Estadual do Idoso foram distribuídos 1.434 (um mil, quatrocentos e trinta e quatro) kits (alimentos e

34

itens de higiene), perfazendo um total de 1.391 (um mil, trezentos e noventa e um) idosos

35

beneficiados. Haviam sido adquiridos 1.445 (um mil, quatrocentos e quarenta e cinco) kits, mas 10

36

(dez) foram roubados e 01 (um) restou danificado. Houve ainda o recebimento de 725 (setecentos e

37

vinte e cinco) cestas básicas do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, cujos critérios do público

38

beneficiário são pré-definidos pelo governo estadual e as cestas estão em processo de entrega. A

39

empresa Taurus doou 550 (quintas e cinquenta) cestas básicas, sendo que 30 (trinta) foram destinadas à

40

06 (seis) iniciativas de cozinhas comunitárias e as outras 520 (quintas e vinte) foram divididas entre os

41

05 (cinco) CRAS (Centros de Referência em Assistência Social), para distribuição entre as famílias

42

cadastradas nos serviços. Os(as/es) conselheiros(as/es) destacaram a importância deste monitoramento

43

e retorno ao controle social; representantes da Associação ArteCultura pela Paz Isaura Maia (AAPIM)

44

reforçaram a necessidade e relevância da distribuição de alimentos, pois o quadro de pessoas em

45

situação de fome acentuou muito durante a pandemia. Sugeriram ainda que seja intensificada a

46

campanha da Vacinação Solidária, para ampliar a arrecadação de gêneros alimentícios.

47

4) DIVULGAÇÃO DO CANAL SOBRE PESQUISAS EM SAN: Sandra Grohe exibiu um vídeo da

48

pesquisadora Jaqueline Sgarbi, apresentando o MU-CONSAN-CPLP (Mecanismo de Facilitação da

49

Participação das Universidades no Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional da Comunidade

50

dos Países de Língua Portuguesa). O grupo tem como objetivo a consolidação de uma rede de

51

pesquisadores em segurança alimentar e nutricional na CPLP. Existe um canal no You Tube para

52

postagem de conteúdos audiovisuais produzidos por meio das vivências dos profissionais que

53

compõem

54

Sandra sugeriu a divulgação entre nossos contatos e também a inscrição no canal.

55

5) CONJUNTURA POP RUA EM SÃO LEOPOLDO E NO RS: Nilson Lopes relatou o processo

56

de transição que está ocorrendo na reabertura do Centro Pop, em relação aos usuários que tem

57

apresentado bastante resistência por conta de terem presenciado o sucateamento do serviço na gestão

58

passada. Ainda assim, destacou a importância da retomada do funcionamento deste serviço, tão

59

importante para o público atendido. Ressaltou as constantes e históricas violações de direitos a que

60

essa população está submetida e os riscos de morte adicionais que sofrem agora no inverno, devido às

61

baixas temperaturas e inclusive mencionou que já houve registro do óbito de uma pessoa, por este

62

motivo, em Porto Alegre. No âmbito estadual houve a assinatura recente do decreto que legitima o
2

a

comunidade

(https://www.youtube.com/channel/UC9ZmZIEcyehuNGyxS9wz_Kg);
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63

Comitê Estadual do Movimento População de Rua e que ainda que seja uma questão burocrática, é um

64

avanço significativo em meio a tantos retrocessos. O comitê tem discutido e acompanhado situações

65

bastante graves, como por exemplo a abordagem violenta feita pela guarda municipal. Camila

66

Hofmann aproveitou a pauta para compartilhar que a SDS, através da DPSE (Diretoria de proteção

67

Social Especial), está organizando uma série de ações específicas para ampliar o acolhimento da

68

população de rua na grande frente fria que está prevista pelas instituições meteorológicas para os

69

próximos dias. Sabe-se que é uma estratégia emergencial e não estruturante, mas ainda assim,

70

necessária para proteger as pessoas mais vulneráveis.

71

6) ALEITAMENTO MATERNO - AGOSTO DOURADO/ SMAM 2021: Camila Hofmann é

72

nutricionista e conselheira pela SDS, mas também atua como consultora em amamentação, associada

73

da AGACAM (Associação Gaúcha de Consultoras em Aleitamento Materno) e compreendendo que o

74

leite humano é o primeiro acesso à SAN e ao direito humano à alimentação adequada, trouxe a

75

divulgação da SMAM (Semana Mundial do Aleitamento Materno), que este ano tem como tema

76

Proteger a Amamentação: Uma responsabilidade de todos. Todos os anos no mês de agosto acontece a

77

campanha global para aumentar a conscientização e estimular ações relacionadas ao aleitamento

78

materno. Ela é celebrada de 1º a 7 de agosto, em comemoração à Declaração de Innocenti de 1990, e

79

começou em 1992 com temas anuais, incluindo sistemas de saúde, mulheres e trabalho, o Código

80

Internacional de Comercialização de Substitutos do Leite Materno, apoio comunitário, ecologia,

81

economia, ciência, educação e direitos humanos. Desde 2016, a SMAM está alinhada com os

82

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) – denominada de campanha SMAM-ODS (trecho

83

informativo retirado do site ibfan.org.br). Camila compartilhou no grupo de whatsapp a série de lives

84

que ocorrerão no Instagram da AGACAM, a programação de evento alusivo ao tema organizado pela

85

Secretaria de Saúde do Estado do RS e também um documento da Rede Internacional em Defesa do

86

Direito de Amamentar - IBFAN.

87

7) ASSUNTOS GERAIS: Alcido Arnhold disponibilizou 2 caixas de laranja de produção do seu sítio

88

e pediu indicação a este conselho para qual instituição poderia doar as frutas; Adilson Bier combinou

89

de verificar uma das iniciativas de cozinhas comunitárias para realizar esse repasse.

90

Pelo fato de ser uma plenária virtual, não teremos a lista de presença assinada de modo físico.

91

Assim, segue a relação das pessoas participantes e respectivas representações para registro:

92

SOCIEDADE CIVIL

93

 Associação de Saúde Mental Criativizando: Ana Carolina Mattos
3
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94

 COL: Alcido Arnhold

95

 EMATER/ASCAR: Adriana Conzatti

96

 Grupo Pé por Pé – Economia Solidária (instituição suplente): Cacilda Barcelos

97

SOCIEDADE CIVIL – convidados(as) / participações autônomas

98

 Eliza Christmann – Associação ArteCultura para a Paz Isaura Maia

99

SEGMENTO GOVERNAMENTAL

100

 SDS: Camila Hofmann e Adilson Bier | Luciane Moraes (Secretária Executiva dos Conselhos)

101

 SEDETTEC: Henrique Schuster

102

 SEMSAD: Andressa Pinheiro

103

 SMED: Sandra L. Grohe e Rossana Belíssimo

104

Nada mais a declarar, eu, Camila Hofmann, secretária geral e conselheira governamental pela SDS,

105

lavro e assino a presente ata.

4

