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Prezado Senhor, 

Em nome da Conferência Popular por Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional 

(CPSSAN), vimos solicitar uma reunião para tratar de um tema reiterado como de 

tratamento imediato pelo Presidente Eleito Luiz Inácio Lula da Silva, ao longo de sua 

campanha, nos pronunciamentos após o anúncio de vitória, a saber, o enfrentamento 

da fome e das diversas manifestações de insegurança alimentar, com base em 

instrumentos de ação emergencial e medidas estruturantes visando garantir 

alimentação saudável e adequada para toda a população. 

A Conferência Popular é um coletivo de organizações e movimentos sociais em resposta 

à autoritária extinção do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

(CONSEA), até então órgão de assessoramento da Presidência da República conforme 

instituído no primeiro dia do Governo Lula, em 2003. A extinção, um dos primeiros atos 

do Governo Bolsonaro, se deu por meio da Medida Provisória Nº 870, de 1 de janeiro 

de 2019, que mutilou severamente a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional 



 

 

(LOSAN. Lei 11.346 de 2006) e o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional (SISAN). 

Nos últimos quatro anos, a CPSSAN manteve um processo permanente de mobilização 

e incidência em defesa das políticas públicas, atuando no Congresso Nacional e junto 

ao sistema judiciário, ao tempo em que apresentou propostas para a garantia do Direito 

Humano à Alimentação Adequada (DHAA) e da soberania alimentar à toda a sociedade 

brasileira. Além de debates, difundiu   propostas  para enfrentar problemas reais, como 

a agenda para proteção do DHAA em tempos de pandemia e de desmonte de políticas 

públicas, agenda para as eleições municipais em 2018 e majoritárias em 2022, entre 

outros. O Tribunal Popular da Fome foi uma das reações à necropolítica e às 

insuficientes respostas, por parte dos três poderes, para o aumento desenfreado da 

fome e da miséria no país.  

A composição da Conferência Popular expressa a diversidade que sempre caracterizou 

o CONSEA Nacional. Dela fazem parte representações da agricultura familiar e 

camponesa, agroecologia, organizações de direitos humanos e cidadania, mulheres, 

juventude, consumidores, pesquisadores e profissionais de várias áreas. Cabe ressaltar 

a presença de representantes dos povos originários, povos de matriz africana e povos 

e comunidades tradicionais alvos das políticas de morte e exclusão do atual governo, e 

maiores impactados pela fome, miséria e violência. Fazem parte também do coletivo 

quatro ex-presidentes do CONSEA nacional, bem como um Colegiado formado pelos 

atuais presidentes de Conseas de todas as unidades da federação, que seguem ativos. 

Na ausência do CONSEA nacional e com a omissão do poder executivo federal quanto 

à implementação do SISAN, os CONSEAS estaduais, presididos por representações da 

sociedade civil, mantiveram as ações de monitoramento e denúncia de violações ao 

DHAA e fragilização dos programas para garantia da Segurança Alimentar e Nutricional 

(SAN). 

Permita-nos antecipar algumas questões que consideramos fundamentais e prioritárias 

no atual processo de transição de governo. No que se refere ao Projeto de Lei 

Orçamentária Anual (PLOA) ora em discussão, constatamos com satisfação a atenção 

que vem sendo dada para a urgência do reajuste dos valores per capita do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), nas negociações sobre a chamada PEC 

da Transição. Estudo técnico feito pelo Observatório da Alimentação Escolar, mostra 

que o reajuste nos valores per capita do Programa, atualizados com base no IPCA 

Alimentação e Bebidas (de 2010 a 2022) elevariam o montante de recursos do PNAE 



 

 

dos atuais R$ 4 bilhões em 2022, para R$ 7,9 bilhões em 2023, apenas para recompor 

o poder de compra de alimentos.  

Outras políticas estratégicas devem ser retomadas, como é o caso do  Programa de 

Aquisição de Alimentos (PAA), renomeado como Alimenta Brasil, e do Programa 

Cisternas, ambos com orçamentos drasticamente reduzidos desde 2016. Em 2012, ano 

de maior orçamento, o PAA contou com R$ 1,3 bilhões, montante que foi reduzido para 

R$ 2,6 milhões na PLOA 2023. A Articulação do Semiárido Brasileiro (ASA), elaborou 

documento em 2019 onde estima que, entre 2020-2023, precisariam ser destinados R$ 

1,3 bilhão para atender a demanda de água para abastecimento humano (cisternas) e 

R$ 4,3 bilhões para água para produção de alimentos (segunda água).  

Também destacamos a necessidade de retomada do Conselho Nacional de Políticas 

Culturais com a garantia do assento de Cultura Alimentar, e da Política Nacional de 

Cultura Viva com atenção aos Pontos de Cultura Alimentar como estratégicos para o 

combate à fome, para a salvaguarda do patrimônio genético alimentar e das práticas, 

fazeções, criações e cultivares para alcançar a soberania alimentar.  

O desafio da garantia do DHAA depende, como já constatamos no passado, de um 

compromisso coordenado e implementação articulada de políticas públicas. Portanto, 

para além do aprimoramento e recomposição orçamentária de programas e ações, urge 

a retomada da implementação do Sistema Nacional de SAN  (SISAN), responsável 

pela articulação de setores de governo e entes federados em torno de prioridades, 

metas e orçamento.  

O CONSEA e as organizações e movimentos que o integravam, agora reunidos na 

Conferência Popular, junto com um conjunto de gestores públicos comprometidos com 

esses objetivos, acumularam importante experiência que nos habilita a propor e 

acompanhar as medidas de aprimoramento de políticas públicas responsáveis pela 

ampliação da produção, abastecimento e consumo de alimentos adequados, saudáveis 

e produzidos de maneira sustentável fortalecendo a transição agroecológica e as 

estratégias de mitigação  das mudanças climáticas.  Com isso temos todas as condições 

de erradicar a fome e garantir alimentação saudável e adequada para nossa população.  

De maneira a dar sustentação ao processo de retomada,  aprimoramento e 

articulação de políticas e programas e implementação do SISAN, avaliamos ser 

fundamental priorizar como medida imediata a reinstalação do CONSEA, e a 

consequente convocação da 6º Conferência Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional que será responsável pela indicação das diretrizes para o 3º Plano 



 

 

Nacional de SAN e a priorização de medidas emergenciais e de médio e longo 

prazo.  

Frente ao expressivo aumento da fome, nos surpreendeu, que entre os 31 temas 

apresentados para o processo de transição, não haja menção explícita a este 

compromisso assumido e desafio intersetorial. Neste sentido, a Conferência 

Popular tem disponibilidade para organizar um Grupo de Trabalho voluntário 

para acompanhar e apoiar as discussões e decisões da Equipe de Transição em 

relação à agenda de Segurança Alimentar e Nutricional e enfrentamento da fome, 

de forma a resgatar resultados alcançados no passado e atualizados com as 

experiências de resistência acumuladas nos últimos anos. 

No aguardo de sua manifestação, subscrevemo-nos 

Atenciosamente, 

Comissão Organizadora da Conferência Popular por Soberania e Segurança 

Alimentar e Nutricional 

- Ação da Cidadania; 

- Agentes da Pastoral Negra do Brasil (APNs); 

- Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável; 

- Articulação Nacional de Agroecologia (ANA); 

- Articulação no Semiárido Brasileiro (ANA); 

- Ciranda Internacional de Comunicação Compartilhada 

- Coletivo de Ex-Presidentes do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional, 

- Coletivo Indígena, 

- Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG);  

- Conselho Federal de Nutricionistas (CFN), 

- Coordenação Nacional das Comunidades Quilombolas- CONAQ, 

- CPCE – Colegiado Nacional de Presidentes de Conselhos Estaduais de Segurança 

Alimentar e Nutricional, 

- Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional (FASE), 

- FIAN Brasil, 

- FONSANPOTMA - Fórum Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos 

Tradicionais de Matriz Africana, 

- Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (FBSSAN), 



 

 

- Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), 

- Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), 

- Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional 

(RBPSSAN), 

- Rede de Mulheres Negras para Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, 

- Serviço Franciscano de Assistência - SEFRAS 

- Slow Food Brasil 

 


