MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
PELA PARTICIPAÇÃO SOCIAL EM RELAÇÃO AO DECRETO Nº 8.243, DE 23 DE MAIO DE
2014
Considerando o art. XXI da Declaração Universal dos Direitos Humanos;
Considerando a Carta Iberoamericana de Participação Cidadã na Gestão Pública;
Considerando o art. 1º, parágrafo único, da Constituição Federal;
Considerando todas as leis e práticas de participação social existentes e historicamente
construídas ao longo da história brasileira, especialmente a Lei Orgânica de Segurança Alimentar
e Nutricional, aprovada por unanimidade na Câmara de Deputados e no Senado Federal, que
estabelece a Participação Social como princípio do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional (SISAN);
O Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional manifesta publicamente seu apoio ao
fortalecimento e articulação dos mecanismos e instâncias democráticas de diálogo e atuação
conjunta entre a administração pública e a sociedade civil, como expressos no Decreto nº 8.243,
de 23 de maio de 2014.
Defendemos perante todas as instâncias, como sujeitos da construção de um Brasil plenamente
democrático:








o reconhecimento da participação social como direito do cidadão e expressão de sua
autonomia;
a complementariedade, a transversalidade e a integração entre mecanismos e instâncias
da democracia representativa, participativa e direta;
a solidariedade, a cooperação e o respeito à diversidade de etnia, raça, cultura, geração,
origem, sexo, orientação sexual, religião e condição social, econômica ou de deficiência,
para a construção de valores de cidadania e de inclusão social;
o direito à informação o dever que todo Estado democrático tem de decidir e agir com
transparência, disponibilizando informações e mecanismos que permitam a participação e
controle social das ações públicas.
a valorização da educação para a cidadania ativa;
a autonomia, livre funcionamento e independência das organizações da sociedade civil; e
o incentivo ao uso e desenvolvimento de metodologias que incorporem múltiplas formas de
expressão e linguagens de participação social, por meio da internet e outros meios de
comunicação, com a adoção de tecnologias de comunicação e informação de livre acesso.

São os espaços de participação social, como este e outros Conselhos e Comissões que vêm
contribuindo para a ampliação, qualificação e aprimoramento na implementação de diferentes
políticas públicas. Em particular o CONSEA viabiliza a participação da sociedade civil em debates
em prol da Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional e do Direito Humano à Alimentação
Adequada da população brasileira.
O aprimoramento da democracia está diretamente relacionado a mais e melhores mecanismos de
participação, os conselhos de políticas públicas no Brasil tem sido exemplares neste sentido.
Brasília, 20 de junho de 2014.

