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Participe do BANQUETAÇO RS 

Dia 27 de fevereiro de 2019, 4ª F, às 12h, na Praça da Matriz, Porto Alegre 

Banquetaço VOLTA CONSEA!   

Em seu primeiro dia de governo o presidente Jair Bolsonaro editou a Medida Provisória 870, que extinguiu o 
Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea), que tinha como competência assessorar a 
Presidência da República na formulação, execução e monitoramento das políticas públicas de Segurança e Soberania 
Alimentar e Nutricional. Originalmente, na Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (Losan, Lei 
11.346/2006), profundamente modificada pela MP 870, o Consea constituía um dos componentes centrais do 
Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan), junto com a Conferência Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional e a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan). O Consea tinha 
caráter consultivo e era composto por 1/3 de representantes de diferentes órgãos do poder executivo e 2/3 de 
representantes da sociedade civil. Reunindo representantes de movimentos e organizações de diferentes setores 
sociais. 

O Consea contribuiu para a definição e/ou o aprimoramento destas políticas públicas, como: a Estratégia Fome 
Zero; a Política e o Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional ; os Programas de Convivência com o 
Semiárido; a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica; o Plano Safra da Agricultura Familiar; o 
Programa de Aquisição de Alimentos; o Programa Nacional de Alimentação Escolar; o Guia Alimentar da 
População Brasileira. Esse ciclo virtuoso contribuiu para que o Brasil alcançasse reconhecimento internacional nas 
políticas de combate à fome e promoção da segurança alimentar e nutricional, de modo que, em 2014, não mais 
figurasse entre os países que compunham o Mapa da Fome elaborado pela Organização das Nações Unidas (ONU). 

A extinção do Consea fragiliza sobremaneira o funcionamento do Sisan e compromete processos de garantia do 
Direito Humano à Alimentação Adequada em todas as esferas de governo. Isto é particularmente preocupante em 
um cenário de estancamento ou piora de indicadores que apontam a degradação das condições de vida: 
recrudescimento da mortalidade infantil, interrupção do processo de diminuição da des igualdade de renda e de 
raça, aumento do desemprego e da pobreza, recrudescimento da violência no campo, entre outros. Além disso, a 
extinção do Consea representa uma afronta à democracia e um retrocesso social, uma vez que desmonta um 
espaço de participação social, um dos pilares da democratização do Estado, conforme pactuado e previsto na 
Constituição Federal. 

O Banquetaço é uma atividade realizada em todos os estados brasileiros neste dia 27 de fevereiro, coordenada e 
realizada pelos Conseas em parceria com uma diversidade de organizações e movimentos da sociedade civil do campo 
e da cidade, com o objetivo de: mobilizar deputados e senadores pela revogação dos itens da Medida Provisória 
870/2019 que extinguem o Consea Nacional e suas competências na política nacional de segurança alimentar e 
nutricional; dar visibilidade e defender a diversidade social, ambiental, alimentar e de organizações e movimentos 
sociais que lutam para preservar a biodiversidade e a soberania e segurança alimentar e nutricional, tendo no Consea 
Nacional um espaço de formulação, proposição e monitoramento das políticas públicas de soberania e segurança 
alimentar e nutricional; denunciar o desmonte das políticas públicas e a violação dos direitos da população, dentre 
eles, os casos de Mariana e Brumadinho, que demonstram a prevalência dos interesses das mineradoras e das 
indústrias químicas e alimentícias à saúde da população.  

A reação à MP 870 foi imediata e tem se intensificado a cada dia: Conseas estaduais e municipais, personalida des, 
pesquisadores, entidades, coalizões, redes e coletivos da sociedade civil de diferentes áreas e matizes político -
ideológicos e entidades internacionais estão se manifestando veementemente contra esta medida.  

Contamos com o apoio desta instituição por meio de pressão junto aos senhores deputados e senadores para 
acolher e desdobrar, de forma comprometida com o interesse público, as propostas de emendas à Medita 
Provisória apresentadas pelos parlamentares com o objetivo de reverter esse erro histórico que é a extinção do 
Consea. 
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