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 Julho/2020 - DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE PETRÓPOLIS/RJ

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho
Municipal de Segurança Alimentar de Petrópolis,
realizada no dia 09 de julho de 2020, às 9 horas e 10
minutos, na “forma online”.
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Ao nono dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às nove horas e dez minutos, deforma
online pela plataforma zoom, reuniu-se o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e
Nutricional Sustentável de Petrópolis - COMSEA, convocado por meio de publicação no D.O.
n.° 5958/2020, com a presença dos Senhores Conselheiros: Cassia Nilce dos Santos Hammes
(IDEAS), Talita Lelis Berti (FASE), Joana da Silva Costa (SE), Adilson Santos O. Junior e Sonia
Carvalho (FIOCRUZ), Leonardo Ciuffo Faver (EMATER/RJ), Cátia Regina S. Pinto (SMS),
Viviane Bernardino (GAAPE), Darlene R. R. da Silva e Elisangela Exel Araujo (SAS). Havendo
número legal, a vice presidente cumprimentou a todos e deu por aberta à reunião, tendo como
pauta os seguintes assuntos: 1º - Escolha do novo presidente; 2º - Falta nas reuniões; 3º - Comitê
de emergência; 4º - Retorno do PNAE; 5º - Assuntos gerais e informes. Foi dada a palavra aos
conselheiros para indicação ao cargo de presidente. Cátia falou das características necessárias
para o cargo de presidente e fez a indicação da Talita. Darlene fez algumas considerações sobre o
cargo e concordou com a indicação da Talita, que aceitou a candidatura. Não havendo outros
candidatos Talita L. Berti foi eleita por unanimidade a nova presidente do COMSEA. Viviane e
Joana se apresentaram aos conselheiros. Cassia pontuou que estão ocorrendo muitas faltas nas
reuniões, principalmente por parte dos representantes do governo e falou da importância da
presença de todos os conselheiros nas reuniões do conselho, mesmo que sejam remotas. Explicou
que no regimento interno constam regras para faltas e pediu para todos os conselheiros lerem o
regimento. Darlene apresentou a proposta de criação do Comitê de emergência que foi escrita
pela Sonia e revisada pelo grupo de trabalho (GT) de revisão do PLANSAN, esclarecendo que o
GT assumiu a tarefa por não haver outros candidatos para tal. O GT elaborou uma carta para ser
enviada ao prefeito com a apresentação da proposta, caso seja aprovada pela plenária. Cassia
solicitou que a carta fosse postada no grupo de WhatsApp do COMSEA para que todos os
conselheiros possam ter maior compreensão. Talita disponibilizou a carta e perguntou se todos
entenderam e concordavam com o envio da carta ao prefeito. Leonardo sugeriu algumas
modificações com base na lei 13.987, de 07/04/2020 do PNAE e na medida provisória 957/2020
do PAA que foram aprovadas recentemente. Sonia sugeriu que a carta seja enviada também aos
secretários do governo municipal e contou que ela e Adilson participaram da reunião do CAE,
onde foi explicado sobe as dificuldades na compra, armazenamento e distribuição dos produtos
da agricultura familiar. Joana confirmou as dificuldades da SE relatadas pela Sonia e acrescentou
que o planejamento de compras é feito por per capta, sendo complexa a transformação em cestas,
além de necessitar maior demanda de mão de obra para distribuição. Leonardo sugeriu que os
próprios agricultores fizessem a separação dos gêneros perecíveis para não onerar a prefeitura, e
relatou que muitos produtores estão perdendo seus produtos por que a compra do município foi
interrompida. A plenária concordou com a proposta de formação do comitê emergencial e com o
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envio da carta ao prefeito após revisão da mesma. Talita sugeriu que após a revisão da carta seja
feita uma reunião com o governo para explicar melhor a proposta e todos concordaram. Sonia
explicou que a proposta não exclui as demais ações do governo, mas foca na SAN com a
participação do governo. Leonardo concordou e se ofereceu para ajudar na articulação com os
agricultores e organizações rurais, crédito rural e compra institucional, além de sugerir que sejam
realizados treinamentos sanitários com os produtores para tranquilizar governo e consumidores.
Sonia sugeriu que Talita e Leonardo fizessem a revisão da carta juntos e disponibilizassem no
grupo para apreciação de todos os conselheiros, e todos concordaram. Talita pediu que Joana
falasse sobre as expectativas da secretaria de educação (SE) para os próximos meses. Joana
relatou que não tem informação sobre a continuidade do cartão merenda certa, e que ainda não
tem previsão para o retorno das aulas presenciais, mas que estão se preparando para este
momento em reuniões semanais. Informou que estão fazendo o monitoramento das validades dos
gêneros em estoque para que não ocorram perdas, e que os gêneros próximos da validade estão
sendo doados a instituições e a Secretaria de assistência social (SAS) para utilização em seus
equipamentos. Elisangela confirmou o recebimento dos gêneros e a utilização dos mesmos pelos
equipamentos da SAS. Talita sugeriu uma reunião extraordinária para apresentação da carta de
proposta de formação do comitê emergencial. E propôs que fosse avaliado se o dia e horário da
reunião ordinária estavam adequados à maioria dos conselheiros por haver muitas faltas. Cassia
disse que o calendário anual precisa ser respeitado e somente a reunião extraordinária poderia ser
em dias e horários diferentes. Talita vai confirmar com a coordenadora da Casa dos Conselhos a
questão levantada sobre os horários e informar a todos no grupo. Elisangela vai oficializar a Casa
dos Conselhos a nomeação de Talita a presidência. Cassia questionou sobre o andamento do
projeto de apresentação do COMSEA as comunidades e Talita disse que o conselho vai dar
continuidade ao projeto do COMSEA itinerante. Elisangela lembrou que Darlene já havia feito
um esboço do projeto e Talita sugeriu que Darlene faça a apresentação do mesmo na próxima
reunião e em seguida seja formado um GT para dar andamento ao projeto. Cassia relatou uma
discussão que ocorreu no grupo do CONSEA estadual sobre doação de alimentos prontos e
sugeriu que os conselheiros técnicos falassem sobre o tema posteriormente no COMSEA. Sonia
colocou que em São Paulo existe um grupo que faz a coleta e doação desses alimentos de forma
profissional e que podemos nos espelhar neles. Foi sugerido rever a implantação do banco de
alimentos e Cássia se disponibilizou em falar com Mauricio da SDE para saber como anda o
PAA. Darlene lembrou da necessidade de colocar alguém para substituir a Juliana na divulgação
do conselho e sugeriu que fosse criado um GT de comunicação. Cássia se prontificou em fazer
os contatos com jornais, programas de televisão e rádio locais, além da ASCOM, e Talita pediu
que ela fizesse um cronograma dessas programações. Darlene sugeriu que a presidente do
conselho dê entrevistas em programas falando sobre o conselho e faça vídeos para divulgação do
mesmo nas redes sociais e nas comunidades. Talita sugeriu a participação de estagiários de
nutrição no COMSEA. Darlene questionou se já existia um projeto de estágio no conselho e
como era e se não seria melhor como colaboradores. Cátia explicou que o grupo que participava
como ouvintes eram de residentes, mas que poderia ser feito um convênio com a FASE. Viviane
se prontificou em fazer o contato com a FASE para ver a possibilidades dos estagiários do
GAAPE participarem do conselho. Darlene sugeriu que os estagiários fossem direcionados para
o GT de comunicação e tivessem como tarefa a leitura de documentos pertinentes ao conselho.
Inicialmente poderiam ser recebidos de dois a quatro estagiários e conforme o andamento abriria
outras vagas. O assunto estágio será mais bem discutido posteriormente. Simone Ramos
justificou sua ausência na reunião por estar trabalhando em campo no mesmo horário da reunião.
Sem mais assuntos, a Presidência agradeceu à presença de todos e deu por encerrada a sessão às
11h35min., da qual, para constar, eu Elisangela Exel Araujo, 1ª Secretária Executiva do
Conselho, lavrei e assinei a presente ata juntamente com a Senhora Presidente Talita Lelis Berti
e demais Conselheiros. Petrópolis, 09 de julho de 2020.
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