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Ata 08/2020 – Plenária Virtual 18/11/2020
No dia dezoito de novembro de dois mil e vinte, com início às 14h, aconteceu a plenária virtual do COMSEA
(via plataforma Google Meet). Antes do início, registramos o retorno às plenárias do Sr. Nilson Lopes, que concluiu o
afastamento temporário por conta das eleições e foi saudado por todos/as/es!
Pautas e encaminhamentos do dia:
1)AGENDAMENTO DE GRAVAÇÃO DO VIDEO PARA A PÁGINA @SUSPRESENTE: Conforme havíamos
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pautado na plenária de outubro, ficou encaminhado que seria pensada a metodologia na qual o COMSEA contribuiria
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até mesmo da dificuldade de sistematizar depoimentos de todos em algum horário em comum, Ana Mattos sugeriu

11
12

nossas agendas. Também se compreende que é o movimento vivo do COMSEA em funcionamento, podendo dar uma

13

sugestão e ficou agendada agravação para o dia 16/12, durante a plenária ordinária. A conselheira Sandra Grohe se
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colocou à disposição para editar o vídeo de modo a ficar mais sucinto e disponibilizar para publicação.
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2)RETORNO DA LIVE SAN NAS ELEIÇÕES: As conselheiras, conselheiros e demais participantes que
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SAN e a compreensão mais aprofundada dos candidatos, mas ainda assim avaliou-se como muito positiva,
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especialmente em relação à visibilidade da pauta da SAN, Soberania Alimentar e DHAA (Direito Humano à
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Alimentação Adequada). Ao todo, foram mais de 3.200 (três mil e duzentas) visualizações da live, um número bem
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Juliano de Sá do CONSEA RS. Nos bastidores, acompanhando as perguntas e dando o suporte, estavam Adriana
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um deles não participou (Delegado Heliomar – DEM); tivemos portanto, a participação dos outros três: Professor

26
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da atividade realizada, mas destacou-se a necessidade de seguir monitorando e cobrando do prefeito eleito no dia
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3)RETORNO DA VISITA REALIZADA AO GRUPO DE MULHERES SONHOS E SABORES, DA

29
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OCUPAÇÃO STEIGLEDER + PROJETO HORTA NA OCUPAÇÃO: Ana Mattos e Adriana Conzatti relataram
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a potência das mulheres e como estão crescendo e fortalecendo seu trabalho, sempre com o apoio da assistente social

33

Nacional de Luta pela Moradia). Para qualificar o projeto de geração de renda com a produção de pães, elas

34

divulgaram que precisam de um forno novo, caso exista algum movimento em rede que possa viabilizar a entrega

35

desse equipamento. Também durante o encontro surgiu a ideia de realizar plenárias presenciais descentralizadas do

com o conteúdo da página e também pela oportunidade de divulgar as ações deste coletivo. Diante do pouco tempo e

que a gravação seja feita durante a plenária de dezembro, entendendo que esse já é um espaço estabelecido dentro das

noção mais concreta de como ocorrem as atividades. ENCAMINHAMENTO: todos/as/es concordaram com a

assistiram a live elogiaram a atividade realizada dia 09/11/2020, transmitida pelos canais do Facebook
https://bit.ly/2Snq3Ty e YouTube https://bit.ly/30pbOBW. Identificou-se que ainda há bastante distância entre o tema

expressivo de alcance. As conselheiras que mediaram a interlocução foram a Laísa se Castro e a Ana Mattos, além do

Conzatti e Camila Hofmann. Todos os candidatos foram convidados através de suas assessorias de campanha, mas

Célio (PSOL), Professor Nado (Cidadania) e Ary Vanazzi (PT). ENCAMINHAMENTO: não há, foi apenas o relato

15/11, Ary Vanazzi, a luta e execução de políticas públicas garantidoras de SAN.

a participação no encontro do Grupo Sonhos e Sabores, no qual participaram representando o COMSEA. Enfatizaram

e professora da UNISINOS, Marilene Maia e demais colaboradores. O grupo é vinculado ao MNLM (Movimento
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COMSEA, assim que a situação sanitária da pandemia permitir e nesse sentido, um dos locais em que poderia
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galpão. ENCAMINHAMENTO: todos/as se empolgaram com a ideia das plenárias descentralizadas e para a
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espaço e solo. Também foi divulgado que semanalmente é possível encomendar pães para buscar nas sextas-feiras.

42
43

mais ações sustentáveis”, que integrou a Semana Lixo Zero, que debateu as questões dos resíduos e a produção de
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da associação. Participaram também as profissionais: Helena Cardoso, bióloga e secretária municipal do Meio

46
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Giani, missionária, teóloga e educadora social, da Cooperativa Mundo Mais Limpo e Solange Mânica, bióloga,

48

Educação Permanente em Educação Ambiental). ENCAMINHAMENTO: relato da atividade realizada, destacando
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que Ana representou o COMSEA e levou também a experiência e propostas da 3.ª Conferência Municipal de SAN.
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5)RETORNO DAS VISITAS REALIZADAS AOS AGRICULTORES: os agricultores que participam do PAA

53

iniciaram em 16/11 e seguirão até o dia 25/11/2020, totalizando nesse período catorze (14) produtores. Até o

54

momento a avaliação é que a ação foi muito importante para reconhecimento dos atores envolvidos nessa importante
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política pública, para informar brevemente quem e quantas são as pessoas que recebem os alimentos e para
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foram muito afetivos ao receberem nosso grupo. Uma sugestão para as visitas do próximo ano é que ocorram nos
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as visitas, se organizem relatórios para os agricultores e uma síntese para uso interno do conselho, incluindo fotos. Na
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incluindo alguma propriedade rural ou local que represente os agricultores. Também surgiu a proposta de que o tema
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6)AÇÃO CIDADANIA- CAMPANHA NATAL SEM FOME: campanha que ocorre a nível nacional, inspirada
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nas mobilizações solidárias da sociedade civil desde 1994, resgatando as lutas inspiradoras do Betinho. Possui um

66
67

vinculada à Cáritas (organização da Igreja Católica), a partir das entidades nela conveniadas. O CONSEA RS

68

doações; b) possibilidade de indicar grupos e indivíduos e/ou territórios do município que receberiam as doações; c)

69

possibilidade de participar do mutirão de entrega de alimentos. ENCAMINHAMENTO: acordou-se em criar uma

70

equipe de representantes do COMSEA e o canal de comunicação será um grupo de whatsapp com o Padre Flávio

acontecer seria no galpão da Steigleder. Além disso, manifestaram o desejo de cultivar uma horta no entorno do

demanda da horta, Adriana Conzatti, que atua na EMATER, agendou um retorno à comunidade para avaliação do
4)RETORNO DO COMSEA NA SEMANA LIXO ZERO: No dia 28/10/2020, Ana Mattos participou da live “Por

alimentos saudáveis. Foi organizada pela Associação Amigos Jardim Botânico e transmitida na página do Facebook

Ambiente, Eduarda Jaeger, graduanda em engenharia ambiental e fundadora da empresa Virando a Terra, Cristina

representando o Grupo Araçá de Consumo Responsável; foi mediada por Yara Stockmans, do CEPEA (Centro de

(Programa de Aquisição de Alimentos) Modalidade Compra com Doação Simultânea estão recebendo visitas para
acompanhamento e conhecimento, conforme já especificado na ata da plenária de outubro. As respectivas visitas

demonstrar aos agricultores o quanto são valorizados, além de aproximar o COMSEA dos(as) produtores(as), que

períodos de colheita dos alimentos comercializados no PAA. ENCAMINHAMENTO: a proposta é que ao finalizar

mesma perspectiva da sugestão para a ocupação Steigleder, sustentou-se a ideia de realizar plenárias descentralizadas,
“agrotóxicos” seja assunto de um encontro de educação permanente futuro.

comitê no RS que dissemina a articulação para os municípios e regiões. Em São Leopoldo provavelmente estará

convidou o COMSEA a ser um apoiador da ação e nossas tarefas seriam: a) divulgar os locais de recolhimento das
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(provável pessoa de referência em São Leopoldo). Devido à grande demanda individual de cada um, propôs-se as
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7)NOTÍCIAS PLANSAN: os GTs Dados Território e Dados Políticas em SAN seguem na coleta de informações,

75
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também em função das demandas individuais de cada um, está difícil destinar o tempo necessário para a execução

77
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não sendo mais viável a conclusão ainda em 2021.

79
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relação das pessoas participantes e respectivas representações para registro:

contribuições na medida do possível.

mas neste momento com menos intensidade. Identificaram-se alguns obstáculos para encontrar dados atualizados e

dessa atribuição. ENCAMINHAMENTO: os grupos manterão as pesquisas, contudo o prazo deverá ser estendido,

Pelo fato de ser uma plenária virtual, não teremos a lista de presença assinada de modo físico. Assim, segue a
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✓ Associação de Saúde Mental Criativizando: Ana Carolina Mattos e Laísa Massena de Castro
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✓ AMMEP: Ireneo Massoco

84

✓ APAE: Daniela Carvalho
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✓ COL: Alcido Arnhold
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✓ UNISINOS: Allana G. Mello da Silva

89

✓ Grupo Pé por Pé – Economia Solidária (instituição suplente): Cacilda Barcelos
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✓ Gabriele Cristal Klug, residente Atenção Básica UNISINOS - participação autônoma
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SOCIEDADE CIVIL

✓ EMATER/ASCAR: Adriana Conzatti
✓ FMUSUAS: Nilson Lopes

✓ Simone Bárbara Jungbluth: nutricionista - participação autônoma
SEGMENTO GOVERNAMENTAL
✓ SEDETTEC: Airton Vicente
✓ SDS: Camila Hofmann
✓ SMED: Sandra L. Grohe e Rossana Belíssimo
Nada mais a declarar, eu, Camila Hofmann, secretária geral e conselheira governamental pela SDS, lavro e assino a
presente ata.
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