Casa dos Conselhos e Comissões

“Augusto Ângelo Zanatta”
Avenida Koeller, 260 - Centro
CEP: 25685-060 - Petrópolis - RJ
TELEFONE: (24) 2246-9077 – 2249-4300
E-MAIL: casadosconselhos@petropolis.rj.gov.br

ATA Fevereiro/2020 - DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE PETRÓPOLIS/RJ

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de
Segurança Alimentar de Petrópolis, realizada no dia
06 de fevereiro de 2020, às 9 horas e 30 minutos, na
“Casa dos Conselhos e Comissões”.
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Ao sexto dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às nove horas e trinta minutos, na
Casa dos Conselhos e Comissões, localizada na Av. Koeller, 260 – centro – Petrópolis/RJ,
reuniu-se o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Petrópolis
- COMSEA, convocado por meio de publicação no D.O. n.° 5854/2020, com a presença dos
Senhores Conselheiros: Marcelo Valverde Xavier (ONG Raízes), Cassia Nilce dos Santos
Hammes (IDEAS), Simone Ramos da Silva (SMA), Camila Esteves Müller (FASE), Joana da
Silva Costa (SE), Adilson Santos O. Junior (FIOCRUZ), Leonardo Ciuffo Faver (EMATER/RJ),
Simone Izidio Cezário Garrido Vivarini (Aprendendo à Brincar), Márcia Tania Nascimento
(SMS), Juliana Gouvea Schaefer (GAAPE), José Mauricio Soares (SMDE), e Elisangela Exel
Araujo (SAS). Havendo número legal, a vice presidnte cumprimentou a todos e deu por aberta à
reunião, tendo como pauta os seguintes assuntos: 1º - Aprovação da ATA da última reunião
ordinária; 2º - Expediente; 3º - Lei nº 6853; 4º - Planejamento estratégico para 2020; 5º Comissão de revisão do PLANSAN (implantação); 6º - LOA e LDO; 7º - Assuntos gerais e
informes. A ATA da reunião anterior (02/01/20) não foi apresentada para aprovação dos
conselheiros. Leonardo contou do trabalho que está sendo realizado sobre agrotóxicos, e que o
Estado está mapeando desde a compra até o descarte das embalagens. Disse ainda que o Estado
do Rio de Janeiro é o mais avançado em relação à legislação de agrotóxicos. Maurício falou
sobre a operação campo limpo, que faz a coleta das embalagens vazias para o correto descarte e
o Estado dá baixa nas mesmas, e que a venda direta do produtor rural acontece no município
desde 2010, mas poderia ser ampliada em parceria com a economia solidária. Marcelo informou
que o IPHAN liberou a colocação de dez barracas na Catedral. Maurício explicou que o
Conselho de agricultura faz o cadastro das associações de produtores e os interessados são
indicados para os pontos de venda. Ele ficou de enviar aos conselheiros a lei da venda direta e a
relação dos pontos de venda direta no município. Marcelo falou que poderia montar um projeto
de feiras e conseguir verba pela secretaria de agricultura do Estado, e Maurício se prontificou em
ajudar a montar o projeto. Maurício falou que a ANVISA tem um Programa de análise de
resíduos tóxicos, onde foi feito um relatório sobre as doenças que possam ter sido causadas por
agrotóxicos. Marcelo lembrou que o conselho completa 10 anos este ano e sugeriu que fossem
realizadas atividades comemorativas como, uma audiência pública sobre SAN ainda no primeiro
semestre. Camila sugeriu uma mini conferência para apresentação das propostas de revisão do
PLANSAN municipal, onde cada segmento do conselho deverá apresentar suas propostas em
data show. Marcelo colocou que vai cobrar da Câmara municipal através do Silmar Fortes
esclarecimentos sobre a lei que institui a semana de SAN no município, que o próprio Silmar
indicou. Camila lembrou que temos que começar a organizar a segunda feira de SAN que
ocorrerá no segundo semestre e cobrou quanto à assinatura de adesão ao SISAN. Marcelo
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informou que já foram enviados os ofícios as secretarias solicitando a indicação dos
representantes para a CAISAN.
Maurício disse que o PNAE de Petrópolis está entre os melhores do estado do RJ, com 38%.
Também informou que a Vigilância Sanitária faz fiscalizações e coletas de amostras em
mercados, e sugeriu que o conselho solicite por meio de oficio que essa coleta de amostras para
análise também seja feita nas escolas do município. Leonardo e Adilson concordaram e
sugeriram que o conselho fiscalize as escolas para ver se os gêneros estão chegando de acordo
com o que foi comprado e se são de qualidade. Sugeriram montar um cronograma de
fiscalizações, incluindo escolas, feiras, restaurantes, CRAS, etc. Leonardo sugeriu fazer reuniões
com a associação das mulheres rurais para estimular o auto consumo de seus produtos. Foi
formada uma comissão para estruturação das propostas e ações efetivas do conselho, se
ofereceram para participar desta comissão as conselheiras Camila, Cássia e Elisangela e como
convidada Darlene da Rede Verde. Foi sugerido que a Conferência seja realizada no dia 06 de
abril e a audiência pública em junho deste ano. No final da reunião a Darlene se apresentou e
falou dos projetos da Rede Verde e do Eco Bingen, que ajudam a população em vários
segmentos. Marcelo convidou a Darlene para participar deste conselho. Sem mais assuntos, a
Presidência agradeceu à presença de todos e deu por encerrada a sessão às 11:20h, da qual, para
constar, eu Elisangela Exel Araujo, 1ª Secretária Executiva do Conselho, lavrei e assinei a
presente ata juntamente com o Senhor Presidente Marcelo Valverde Xavier e demais
Conselheiros. Petrópolis, 06 de fevereiro de 2020.

Marcelo Valverde Xavier
Presidente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e sustentável de Petrópolis

Elisangela Exel Araujo
Primeira Secretária Executiva do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e sustentável de
Petrópolis

Simone Ramos da Silva
Segunda Secretária Executiva do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e sustentável de
Petrópolis
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