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 Agosto/2020 - DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 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 agosto de 2020, às 9 horas e 15 minutos, na
“forma online”.
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Ao sexto dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às nove horas e quinze minutos, de
forma 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.° 5974/2020, com a presença dos Senhores Conselheiros: Cassia Nilce dos Santos Hammes e
Claudia Peres (IDEAS), Talita Lelis Berti e Camila Esteves Müller (FASE), Joana da Silva
Costa (SE), Marcelo Valverde Xavier (ONG Raízes), Adilson Santos O. Junior (FIOCRUZ),
Cátia Regina S. Pinto (SMS), Viviane Bernardino (GAAPE), e Elisangela Exel Araujo (SAS).
Além dos convidados Darlene R. R. da Silva e Ricardo Tammela. Havendo número legal, a
presidente cumprimentou a todos e deu por aberta à reunião, tendo como pauta os seguintes
assuntos: 1º - Proposta de criação do comitê emergencial de SAN; 2º - Andamento da revisão do
PLAMSAN; 3º - Monitoramento do planejamento estratégico de 2020; 4º - Apresentação do
plano de trabalho do GT de comunicação; 5º - Apresentação da proposta do COMSEA itinerante.
A presidente abriu a reunião informando que a Carta propondo a criação do comitê emergencial,
que foi elaborada e aprovada pelos conselheiros, já foi entregue na casa dos conselhos para ser
encaminhada ao prefeito. O prefeito terá 30 dias após o recebimento para responder ao
COMSEA, caso não haja retorno o conselho poderá dar andamento ao comitê publico. Marcelo
parabenizou pela iniciativa e informou que os ofícios direcionados ao prefeito podem ser
entregues diretamente no gabinete do mesmo, não sendo necessário passar pela casa dos
conselhos. E sugeriu que os ofícios direcionados ao secretariado também sejam enviados ao
gabinete do prefeito, para que haja ciência de ambas as partes. Talita ficou de verificar na casa
dos conselhos se a carta já teria sido enviada ao prefeito, em caso negativo ela mesma entregaria
no gabinete deste. Talita precisou sair da reunião e passou a palavra a vice Cássia, que indicou a
Camila para dar andamento a reunião. Darlene falou da possibilidade de mudança no horário das
reuniões do conselho. Cássia e Camila falaram da necessidade de verificar junto à casa dos
conselhos por não poder coincidir com a reunião de outros conselhos. Elisangela esclareceu que
Talita já estava verificando as possibilidades com a coordenadora da casa. Marcelo sugeriu que
se adequasse a maioria enquanto as reuniões estejam sendo feitas de forma online. Dando
seguimento a pauta, Camila passou a palavra ao Adilson, que falou sobre os avanços na revisão
do PLAMSANS e das articulações com as secretarias para rever os projetos ainda em vigor.
Camila falou sobre os avanços das ações do planejamento de 2020 e das dificuldades que a
pandemia impôs. Entre elas a suspensão da mini conferência e da audiência pública. Ricardo
Tammela sugeriu que o conselho faça a mini conferência de forma remota mesmo. Camila
sugeriu que duas ou mais pessoas se oferecessem para verificar as possibilidades de realização
da conferência desta forma. Ricardo se ofereceu para ajudar e apresentar as possibilidades na
próxima reunião, e os conselheiros concordaram. Quanto ao SISAN Elisangela esclareceu que os
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ofícios foram encaminhados as secretarias solicitando a indicação dos representantes para a
formação da CAISAN no início deste ano, mas que ainda não houve resposta. Camila explicou
que as ações educativas, de monitoramento e fiscalização também estão suspensas. Ricardo falou
que a UNIFASE já voltou com as atividades no Vale do Carangola e que podemos utilizar como
exemplo. Os conselheiros concordaram em observar a flexibilização e voltar neste assunto na
próxima reunião e cobraram o reenvio dos ofícios as secretarias solicitando os dados necessários
para o monitoramento da SAN do município. Camila informou que a ideia de produzir podcast
foi abandonada por ser de alto custo, mas Ricardo disse que dá pra fazer sem custo e se
prontificou em auxiliar. Cassia pediu ao Ricardo que falasse do projeto do Vale do Carangola e
perguntou da possibilidade de levar este projeto a outros bairros. Ricardo esclareceu que é um
projeto da UNIFASE junto com as lideranças comunitárias, e que está sendo estudada a
possibilidade de expansão do projeto. Camila falou da 2ª Feira de SAN do município, que
deveria ser realizada em 10/2020, mas que provavelmente não poderá acontecer por conta da
proibição de eventos durante a pandemia. E sugeriu que façamos de forma virtual, sendo assunto
de pauta da próxima reunião. Ricardo sugeriu solicitar autorização para realizar uma feira
informativa, já que as feiras livres estão funcionando, mas Camila esclareceu que a liberação se
dá aos serviços essenciais. Camila propôs a formação de um GT para revisar o estatuto do
COMSEA, todos concordaram, mas ninguém se habilitou. Foi sugerido levar essa questão para o
grupo e abrir a candidatura para o GT pelo whatsapp e entrar na pauta da próxima reunião.
Questionada quanto ao funcionamento do restaurante popular, Elisangela esclareceu que o
restaurante está funcionando, servindo café da manhã, almoço e lanche em kits para evitar
aglomerações. Os demais pontos do planejamento estratégico de 2020 que dependem do fim do
isolamento social voltarão a ser discutidos posteriormente. Cassia informou que alguns pontos de
feiras agroecológicas estão se organizando para voltar a funcionar, e que Maurício da SDE ainda
não respondeu aos questionamentos do COMSEA. Camila sugeriu solicitar por ofício a SDE os
dados referentes às famílias de agricultores, e que os conselheiros procurem saber onde e como
estão funcionando as feiras orgânicas para que possa ser divulgado nas redes sociais. Joana da
SME informou que estão tentando viabilizar com os agricultores a disponibilização de entrega de
hortifrúti, estão avaliando safra, logística, entre outros, mas nada de concreto ainda. Para
fortalecer a agricultura familiar foi sugerido que se fizesse um projeto de apoio técnico aos
agricultores, mas Adilson ponderou que o apoio técnico não é função do COMSEA. Camila e
Elisangela sugeriram que poderia ser para ajudar aos agricultores a buscarem essa ajuda técnica.
Adilson achou melhor conversar com Leonardo da EMATER antes de dar andamento a este
projeto. Também sugeriu que sejam feitas fiscalizações no restaurante popular para verificar se o
contrato está sendo seguido. Joana comunicou que começaram a montar kits com gêneros não
perecíveis com vencimento em 2020 para distribuição aos escolares, inicialmente dando
preferência aos Centros de educação infantil. Estando essa distribuição prevista no decreto 1269
de 29/07/20, que complementa o decreto 1115 de 31/03/20. Camila apresentou o planejamento
do GT de comunicação, que é formado por ela, Cassia e Adilson. As publicações serão feitas no
facebook e instagram do COMSEA as segundas, quartas e sextas-feiras, inicialmente falando
sobre o que é o COMSEA, sobre PANCS, Aproveitamento integral dos alimentos e sobre
aleitamento materno em comemoração ao agosto dourado. Todos os conselheiros poderão
contribuir com assuntos pertinentes para divulgação, como campanhas, notícias das secretarias,
entre outros. Todos os conselheiros parabenizaram o GT pelo excelente trabalho e aprovaram as
divulgações. Darlene apresentou o projeto de reuniões ampliadas do COMSEA, que surgiu a
partir da conversa de conselheiros que participam de vários conselhos e que tem maior acesso as
comunidades. Inicialmente serão realizadas reuniões com os representantes do SESP e COMPIR
por serem conselhos que compartilham de alguns conselheiros. Cassia passará a Talita o contato
dos presidentes destes conselhos para que ela faça o convite. Cassia sugeriu que o projeto piloto
seja realizado na comunidade do Taquara por ter como presidente de associação uma de nossas
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conselheiras, a Simone Izídio. Talita entrará em contato com a Simone Izídio para explicar o
projeto, mas falou da necessidade de ter material informativo para apresentar a comunidade.
Darlene sugeriu a Talita avaliar a possibilidade de começar essas reuniões de forma online.
Talita explicou que o objetivo no momento é começar a dialogar com os líderes dos conselhos e
das comunidades, e que irá montar uma proposta e postar no grupo para aprovação dos
conselheiros. Talita sugeriu ao GT de comunicação que as publicações sejam encaminhadas no
grupo do whatsapp do conselho antes da publicação nas redes sociais. Nos informes gerais Talita
informou que o projeto do banco de alimentos já existe com proposta estrutural e local para
funcionamento, e que o projeto foi feito por nutricionista. O projeto vai ser encaminhado à
prefeitura, mas sem previsão de início ainda. Foi sugerido que sejam feitas revisões das atas
anteriores para avaliar se as propostas foram efetivadas e o que ficou pendente. Sem mais
assuntos, a Presidência agradeceu à presença de todos e deu por encerrada a sessão às 12h, 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, 06 de agosto de 2020.

Talita Lelis Berti
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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