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comsea@saoleopoldo.rs.gov.br / comseasaoleopoldo@gmail.com

Ata 06/2020 – Plenária Virtual 30/09/2020

1
2

No dia trinta de setembro de dois mil e vinte, com início às 14h, aconteceu a plenária virtual do

3

COMSEA (via plataforma Google Meet). Antes do início, registramos as ausências informadas via grupo de

4

whatsapp: Ireneo Massoco (AMMEP) e Cacildo Rafael, representante suplente do FMUSUAS, que durante o

5

período que antecederá as eleições para prefeito e vereadores, assumirá a titularidade no lugar de Nilson Lopes,

6

que vai concorrer a vereador e comunicou o seu afastamento temporário deste conselho.

7

Pautas e encaminhamentos do dia:

8

1) FORMAÇÃO EM SAN – PARCERIA COM A SMED (09, 16 E 23/09): Ana Mattos e Adriana Conzatti

9

relataram a participação como ministrantes e facilitadoras da formação em SAN para os professores de ciências

10

da rede municipal de educação, mencionando a percepção de bastante interesse dos professores pelo tema,

11

sugerindo possibilidade de expansão da formação para profissionais de outras políticas, como os do SUAS

12

(Sistema Único de Assistência Social). As colegas Vitória Viel e Sandra Grohe fizeram o convite e as

13

conselheiras representaram o COMSEA nesse ciclo de educação permanente promovida pela SMED. Sandra

14

elogiou o trabalho desenvolvido e agradeceu a parceria em nome da Secretaria de Educação e Vitória destacou a

15

abordagem revolucionária da SAN. ENCAMINHAMENTO: não há, foi apenas o relato da atividade realizada.

16

2) NOTÍCIAS DO PAA – PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: considerando que este

17

conselho faz o controle social do programa, Camila Hofmann, coordenadora municipal do PAA | modalidade

18

Compra com Doação Simultânea (CDS), trouxe notícias sobre a execução 2021, informando que as entregas

19

estão ocorrendo conforme o planejamento, que os pagamentos dos produtores estão em dia e que todas/os/es

20

conselheiras/os/es estão sempre convidados a acompanhar os dias de fornecimento, sempre que puderem. Uma

21

novidade referente à compra de alimentos provenientes da agricultura familiar foi a implementação do PAA CI

22

(Programa de Aquisição de Alimentos – Modalidade Compra Institucional). Diferente do PAA CDS (que é

23

executado em São Leopoldo desde 2009), a categoria PAA CI não conta com financiamento do governo federal

24

e nesse sentido, é uma decisão de gestão utilizar recursos próprios para aquisição dos(as) agricultores(as)

25

familiares, em detrimento da compra de mercados convencionais. A escolha pautou-se também na Resolução nº

26

01 - de 14/03/2016 da Comissão Intergestores Tripartite do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS),

27

que pactua entre os órgãos gestores da Assistência Social dos Estados, Distrito Federal e Municípios, a

28

priorização de compra por meio do PAA CI, para atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade e risco

29

social e pessoal e insegurança alimentar e nutricional. A Chamada Pública que regulamenta essa aquisição está

30

em andamento e a previsão é que os alimentos sejam entregues a partir de dezembro/2020, com a finalidade de

31

abastecer os serviços próprios da Rede Socioassistencial que tem regime de atendimento 24h (Casa de

32

Acolhimento, CREPAR, Lar São Francisco de Assis de Assis). ENCAMINHAMENTO: não há, foi apenas o

33

relato das ações realizadas.
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34

3) PROPOSTA DE APROXIMAÇÃO DO COMSEA COM A COMUNIDADE INDÍGENA POR FI GA:

35

atentando para a importância do lugar de fala e da representatividade dos povos originários na discussão da

36

soberania e segurança alimentar, propôs-se a aproximação com a Terra Indígena Por Fi Ga, na perspectiva de

37

compreendermos um pouco da cultura da etnia e desmistificarmos alguns conceitos colonizadores que temos

38

enquanto sociedade.

39

comunidade da Por Fi Ga na eleição da Sociedade Civil deste conselho, em 2018. ENCAMINHAMENTO: a

40

partir da relação que a conselheira Laísa Castro tem com a comunidade, a partir do seu trabalho da residência

41

em saúde mental, sugeriu-se que ela possa ser uma promotora dessas “pontes” e propôs-se também o convite

42

para que algumas pessoas de referência e/ou lideranças indígenas possam participem de alguma plenária. Laísa

43

aproveitou a ocasião para relembrar a ação do CAJOCA UNISINOS (Centro Acadêmico Josué de Castro –

44

curso de Nutrição) na qual o COMSEA é apoiador: campanha de arrecadação de recursos para aquisição de leite

45

e frutas para as crianças da Por Fi Ga.

46

4) NOTA TÉCNICA nº 42/2020/MAPA (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E

47

ABASTECIMENTO) ATACANDO O GUIA ALIMENTAR PARA A POPULAÇÃO BRASILEIRA: foi

48

publicada agora em setembro/2020 o documento mencionado, cujo teor é basicamente uma tentativa de

49

deslegitimação da classificação NOVA, que categoriza os alimentos de acordo com o seu nível de

50

processamento. A Nota Técnica foi enviada juntamente com um ofício ao Ministério da Saúde, solicitando a

51

revisão do Guia Alimentar para a População Brasileira. A nota tenta negar as evidências científicas que atestam

52

os prejuízos do consumo de alimentos ultraprocessados e claramente beneficia a indústria de alimentos – que

53

deprecia o Guia Alimentar desde o seu lançamento em 2014. ENCAMINHAMENTO: foram lançados abaixo

54

assinados em protesto, bem como notas de repúdio de vários segmentos da sociedade civil que defendem a

55

alimentação saudável e dentre esses documentos, a Carta Manifesto do CONSEA RS, assinada pelo COMSEA

56

São Leopoldo, juntamente com outros municípios. Em resposta à pressão popular, temos notícia que a ministra

57

da Agricultura, Tereza Cristina, pediu aos técnicos do MAPA que refizessem a nota técnica, suprimindo os

58

trechos onde constavam as críticas aos alimentos ultraprocessados.

59

5) PLANSAN (ESPAÇO PARA DISCUSSÃO E COMBINAÇÕES ENTRE OS GTS): foi informado ao

60

grande grupo que os GTs criaram uma pasta no drive do Google, onde os dados coletados até o momento estão

61

sendo inseridos pelos participantes. Pela intensa demanda que caracteriza essa fase da pesquisa, não foi possível

62

trazer os dados sistematizados, como havia sido planejado. ENCAMINHAMENTO: os GTs seguirão no

63

trabalho de busca de informações e assim que houver o material organizado, será trazido para apresentação e

64

debate na plenária.

65
66

Resgatou-se o histórico de movimentos de aproximação, como a participação da

Pelo fato de ser uma plenária virtual, não teremos a lista de presença assinada de modo físico. Assim,
segue a relação das pessoas participantes e respectivas representações para registro:
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67

SOCIEDADE CIVIL

68

✓ Associação de Saúde Mental Criativizando: Ana Carolina Mattos e Laísa Massena de Castro

69

✓ APAE: Luciana Auler

70

✓ COL: Alcido Arnhold

71

✓ EMATER/ASCAR: Adriana Conzatti

72

✓ UNISINOS: Allana G. Mello da Silva

73

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

74

✓ Gabriele Cristal Klug, residente Atenção Básica UNISINOS - participação autônoma

75

✓ Simone Bárbara Jungbluth: nutricionista - participação autônoma

76

SEGMENTO GOVERNAMENTAL

77

✓ SDS: Camila Hofmann

78

✓ SEMSAD: Luciana T. Hessel

79

✓ SMED: Sandra L. Grohe

80

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

81

assino a presente ata.
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