A atuação do COMUSAN-SP e de seu Comitê de Crise durante a Pandemia
1. Apresentação do COMUSAN-SP e o desmonte das políticas públicas e das instâncias de
participação social (Vera)
- Brevíssimo histórico do COMUSAN-SP (quando foi criado; atuação na elaboração do 1º
Plano Municiapal de Segurança Alimentar e Nutricional; realização da Conferência ano
passado);
- As dificuldades que vivemos hoje como resultado do desmonte das políticas públicas e das
instâncias de participação social.
2. As recomendações do COMUSAN-SP ao poder público municipal frente à pandemia do
Coronavírus (José)
- A inspiração nos documentos do CONSEA-RS (18/03) e CONSEA-BA (20/03) e também do
Conselho Municipal de Campinas (22/03)
- Nossa principal recomendação foi a da criação de um Comitê Municipal de Emergência para o
Combate à Fome e garantia da Segurança Alimentar e Nutricional, formado pelas instâncias
que tratam da SAN (COMUSAN e CAISAN) em diálogo com as instâncias dos sistemas de saúde e
de assistência social, com instâncias da sociedade civil (movimentos sociais), com as Instituições
de Ensino Superior (IES), para monitorar e propor soluções coordenadas, intersetoriais e
baseadas na realidade local, com foco nos grupos mais vulneráveis à fome.
- Sabendo da pouca chance de criação desse comitê fizemos outras recomendações relativas à
garantia da oferta e do acesso de alimentos durante a crise.
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3. A criação de um Comitê de Crise do COMUSAN (Vera)
- Frente à posição da prefeitura de não se abrir para o diálogo (e muito menos para a atuação
conjunta) criamos um Comitê de Crise do próprio conselho com o objetivo de enfrentar
questões relativas à fome e a insegurança alimentar e nutricional no município.
- A criação do Comitê permitiu a integração de novas pessoas (algumas delas ex-conselheiras) o
que tem sido essencial.
- Nos organizamos em algumas frentes que tocam trabalhos paralelos: - frente da agricultura; frente das populações vulneráveis; frente de comunicação
4. O trabalho realizado pela frente de comunicação até aqui (José)
- Tentativa (não tem bem sucedida) de reativar e criar novas mídias sociais do COMUSAN-SP
- Criação da Rede de Escuta Popular com o objetivo de:
- identificar as demandas por auxílio alimentar,
- auxiliar as entidades que fizeram essa demanda (Grupo de Zap e email);
- mapear essas demandas (MAV);
- encaminhar as demandas para o poder público como forma de pressão/denúncia.

