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 Junho/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
04 de junho de 2020, às 9 horas e 40 minutos, na
“forma online”.
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Ao quarto dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às nove horas e quarenta minutos, de
forma online pela plataforma zoom, reuniu-se o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e
Nutricional Sustentável de Petrópolis - COMSEA, com a presença dos Senhores Conselheiros:
Marcelo Valverde Xavier (ONG Raízes), Cassia Nilce dos Santos Hammes (IDEAS), Camila
Esteves Müller (FASE), Adilson Santos O. Junior (FIOCRUZ), Tamires Storck (SME), Juliana
Gouvea Schaefer (GAAPE), e Elisangela Exel Araujo (SAS). Além da convidada Darlene R. R.
da Silva. Havendo número legal, o presidente cumprimentou a todos e deu início à reunião com a
pauta aberta. Marcelo comunicou a todos que está se retirando da presidência do COMSEA, e
falou das dificuldades em conseguir resposta aos ofícios enviados às secretarias e ao governo em
geral. Marcelo disse que vai entregar a carta de sua saída do COMSEA a Penha, que é
Coordenadora da Casa dos Conselhos, e solicitará a ela que participe da próxima reunião e
conduza a eleição do novo presidente, e lembrou que este deve ser da sociedade civil. Passou a
palavra à vice-presidente Cassia, que assume a presidência até que o novo presidente seja eleito.
Cassia relatou como foi a reação dos representantes das associações de moradores quanto a
solicitação da relação do número de famílias necessitadas neste momento de pandemia, feita pelo
COMSEA. Explicou que eles não foram receptivos e não compreenderam muito bem a proposta,
achando que era para distribuição de cestas básicas com cunho político. Cassia sugeriu que fosse
feito um ofício explicando melhor a proposta para ser enviado a secretária do grupo de lideranças
comunitárias, para que ela repasse aos representantes das associações de moradores. Elisangela
lembrou a sugestão da Talita, de fazer um documento explicando o que o COMSEA faz e
convidando os representantes das associações de moradores a participarem das reuniões do
COMSEA, e todos concordaram com o envio deste ofício. Elisangela informou que as
solicitações a SAS deverão ser feitas por ofício, e que os fará conforme determinação dos
conselheiros. Adilson perguntou se o conselho precisa de autorização das secretarias para
realizar ações e Marcelo esclareceu que o conselho não precisa de autorização por ser
deliberativo. Que as secretarias deveriam passar as informações para o COMSEA e trabalhar em
conjunto, mas isso não acontece. Marcelo sugeriu que o conselho faça uma carta de intenção e
encaminhe aos candidatos ao governo para poder cobrar depois. Camila falou que essa proposta
faz parte do planejamento do COMSEA para 2020. Darlene falou sobre o andamento do grupo
de trabalho (GT) de revisão do PLAMSANS. Que estão revisando e contextualizando o plano
segundo as diretrizes do plano Estadual. E buscando ações que sejam factíveis. Darlene e Sônia
farão a redação e apresentarão aos conselheiros na próxima reunião do COMSEA os avanços do
GT. Adilson sugeriu que o COMSEA lance um documento sobre a pandemia. Camila informou
que Talita propôs a formação de um GT para elaborar ações de SAN na pandemia, e todos
concordaram. Camila irá colocar essa proposta no grupo do whatsapp para que os demais
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conselheiros possam se candidatar ao GT. Camila também sugeriu de buscar junto a SDE
informações sobre o que está sendo feito na agricultura familiar durante a pandemia. Marcelo
sugeriu que as informações sejam solicitas oficialmente a SDE, e por intermédio da FASE, já
que a Instituição tem parceria com esta secretaria. Camila questionou sobre os cartões merenda
certa e Tamires respondeu que o problema ocorrido já foi solucionado e estão funcionando
normalmente. E informou que a secretária de educação pretende participar da próxima reunião
do COMSEA. Nos assuntos gerais Marcelo convidou a todos para a audiência remota do
COMPIR que vai ser realizada no dia 26 deste mês, onde receberá o prêmio Padre Quinha e
prêmio Chico Mendes. E contou que a comissão permanente vai oferecer diploma para ações
comunitárias, homenageando o fundador da feirinha de Itaipava Ivan Xavier, que é pai do
Marcelo Xavier. Cassia informou que vai passar o link das reuniões do CESP Estadual no grupo
do whatsapp para que os conselheiros do COMSEA possam participar, caso tenham interesse.
Sem mais assuntos, a Presidência agradeceu à presença de todos e deu por encerrada a sessão às
11h, 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 junho 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
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