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Requer a realização de audiência
pública sobre as demandas da
rede de cozinhas comunitárias do
Grande Bom Jardim.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE FORTALEZA.

A Mandata Coletiva NOSSA CARA abaixo assinada, no uso de suas

atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente, por meio deste,

requerer a realização de audiência pública sobre as demandas da rede de

cozinhas comunitárias do Grande Bom Jardim.

Ern outubro de 2021, a opinião pública nacional foi tomada por as
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HiritMiM nn piinupnl pniiódico dominical d<- notícias do país que ocorreu na

cidade de Fortaleza: pessoas coletando comida de um caminhão de lixo na

cidade. A foto ern questão logo se tornou representativa do atual momento

de carestia que se abateu sobretudo sobre a população mais pobre do Brasil,

ocasionado pelas sucessivas crises que se sucedem rio Brasil, pelo menos

desde 2015.

No plano económico, o País caminha para mais uma década perdida.

No atual cenário, que se alterna entre baixo crescimento económico e

recessão, ocorre tendência de concentração de renda e aumento da

desigualdade, além do aumento da pobreza. Esse cenário foi ainda mais

agravado pela pandemia de covid-19, a partir do final de 2019.

Diante do cenário socioeconômico atual, com o avanço da extrema

pobreza e de enfrentamento à pandemia trazida pela Covid-19, ressurgiram
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com intensa necessidade as discussões sobre políticas de segurança

alimentar para a população mais vulnerável.

Com o fim do auxílio e do próprio bolsa família, entretanto, o número

de famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza voltou a

crescer no país. Pesquisadores destacam também que a análise do auxílio

emergencial serviu para mostrar a insuficiência de cobertura do Bolsa

Família, seja em relação ao público atendido seja quanto aos valores dos

benefícios recebidos. A população fortalezense, assim como a população

t Macieira, sofre com a realidade cio desemprego ou do subemprego.

l ' M j i i a r i t o a renda tio trabalhador t.;íii, a inflação dos bens de consumo

básicos para a população acumula sucessivas altas. O mesmo ocorre com

os preços dos aluguéis e dos imóveis. Bens básicos diuturnamente estão se

t"i nando inacessíveis para boa parte dos brasileiros e dos íortalezenses.

O Comité Popular de Enfrentamento à Covid-19 no Grande Bom

Jardim e demais periferias de Fortaleza e a Rede de Desenvolvimento Local

Integrado e Sustentável do Grande Bom Jardim (Rede DLIS) fazem um

importante monitoramento popular da pandemia de Covid-19 em Fortaleza

sugerindo uma série de intervenções do Poder Público, dentre ela, o

fortalecimento de iniciativas da sociedade civil voltadas ao combate à

insegurança alimentar e nutricional, à pobreza, à miserabilidade, à promoção

da dignidade humana pelo direito humano à comida, à soberania alimentar e

nutricional.

Torna-se fundamental tomarmos medidas intersetoriais à luz da

Segurança Alimentar e Nutricional da população, em especial das pessoas

economicamente mais vulneráveis que são colocadas às margens da

sociedade brasileira.

É importante ressaltar que as demandas do povo pobre precisam ser

consideradas a partir das condições de vida desta população e cabe ao

poder público gerir o Estado, de forma a diminuir as desigualdades sociais

presentes na distribuição da riqueza em Fortaleza.
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Diante disto, considerando a importância de discussões aprofundadas

e específicas sobre o tema, requeremos a realização de audiência pública.

Oportunamente será remetido ao Cerimonial a lista de autoridades e

de representações da sociedade civil convidadas.
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