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 Abril/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
23 de abril de 2020, às 9 horas e 40 minutos, na
“forma online”.
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Ao vigésimo terceiro dia do mês de abril 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), Simone Ramos da Silva (SMA), Camila Esteves Müller e Talita Lelis Berti (FASE),
Adilson Santos O. Junior (FIOCRUZ), Simone Izidio Cezário Garrido Vivarini (Aprendendo à
Brincar), Flávio Ramos da Costa (Associação de Moradores do Contorno), Juliana Gouvea
Schaefer (GAAPE), Elisangela Exel Araujo (SAS) e a convidada Darlene R. R. da Silva da Rede
Verde. Havendo número legal, o presidente cumprimentou a todos e deu início a reunião falando
sobre os diversos ofícios encaminhados as secretarias e que não foram respondidos. Solicitando
que os representantes das secretarias façam as devidas cobranças. Informou aos conselheiros
sobre a carta que será enviada ao governo do Estado solicitando renda mínima para trabalhadores
informais da economia solidária e pediu apoio do COMSEA. Todos os conselheiros
concordaram em apoiar. Elisangela fez a leitura do planejamento estratégico de 2020. Algumas
metas foram discutidas como: Mini conferência que seria realizada no dia 06/04/2020. Marcelo
enviará ofício ao presidente da Câmara Municipal para reservar nova data, que será combinada
com os conselheiros pelo grupo de whatsapp do COMSEA. A audiência pública que está prevista
para ser realizada em 06/2020 será mantida. O presidente falou da necessidade de oficializar as
comissões instauradas da mini conferência e da revisão do PLANSAM e solicitou que os
participantes informem pelo grupo do whatsapp o nome completo para providenciar a resolução
oficial. E solicitou que a comissão de planejamento da mini conferência pense em sugestão de
data, espaço e demais resoluções para passar para todos os conselheiros. Sobre a adesão ao
SISAN, Marcelo falou que as secretarias não responderam aos ofícios de indicação de membro
para a CAISAN. Elisangela ficou de solicitar resposta aos ofícios encaminhados pelo COMSEA
e verificar com a CAISAN Estadual se ainda há pendências do COMSEA para adesão ao
SISAN. Além de cobrar o documento oficial final da Conferência Estadual de SAN. Marcelo
confirmou que a lei que institui a Semana Municipal de SANS foi aprovada e lembrou que
enviou no grupo do whatsapp, Lei 7.930/2020, saiu no DO 5844 de 21/01/2020. Sobre a
realização da segunda feira de SANS a ser realizada em 10/2020, ainda não houve resposta da
SAS quanto ao auxílio na organização. Marcelo falou que os secretários Renato Freixiela e
Marcelo Valente também podem ser acionados para auxílio na realização da feira. Para a
divulgação do COMSEA a Juliana propôs fazer um cronograma de postagens para o Facebook e
Instagram do COMSEA, com os eventos anuais, postagens semanais. Ainda propôs que cada
conselheiro faça um vídeo se apresentando e falando do COMSEA e convidando as pessoas a
participarem das reuniões. As postagens serão enviadas primeiramente para o grupo dos
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conselheiros para aprovação e posterior divulgação. Elisangela sugeriu postagens sobre safras,
higiene e manipulação de alimentos. Adilson sugeriu divulgação de projetos de hortas da
Fiocruz. Darlene sugeriu que sejam replicadas postagens de órgãos como ANVISA, CRN, entre
outros. Também sugeriu que façamos uma orientação para que os beneficiários do cartão
merenda certa possam ter melhor aproveitamento em suas compras. Darlene levantou a questão
de falta de comunicação entre os produtores de Petrópolis, comentando que houve uma
manifestação dos produtores do Brejal, com baixa adesão e sem divulgação. Sugeriu que o
COMSEA se apresente aos vários grupos para que seja conhecido e reconhecido. Marcelo falou
que muitos têm conhecimento do COMSEA e não buscam a cooperação, mas que podem ser
feitas convocações desses movimentos para participarem das reuniões. Marcelo sugeriu realizar
reuniões extraordinárias, itinerantes, ampliadas uma vez ao mês em comunidades, sendo
conjuntas com outros conselhos (COMSEA, COMPIR, CESP). Os conselheiros poderão se
dividir na participação das reuniões. Para o local de realização será feita busca de parceria com
as secretarias de educação, saúde, assistência social, associação de moradores ou outros. O
intuito é apresentar os conselhos as comunidades, conhecer as demandas das mesmas. Fazer um
diagnóstico e apresentar aos gestores com possíveis soluções, para que haja retorno a
comunidade. E cobrar as resoluções. Cada secretaria representada no conselho deve fazer um
levantamento das necessidades e propor soluções, através de seus conselheiros. Foram sugeridas
como comunidades piloto do projeto: Independência, Taquara, Contorno e Vila Rica. Adilson
falou sobre as ações que a Fiocruz vem desenvolvendo no Amazonas, no bairro Quitandinha e
Darlene falou sobre o projeto EcoBingen. Talita sugeriu fazermos uma reunião ampliada pelo
zoom e ofereceu sua licença para que possa abranger um maior número de pessoas e sem limite
de tempo. Ao final da reunião Marcelo comunicou que a partir de junho irá se afastar da
presidência do conselho e pediu que os conselheiros já começassem a pensar em um substituto.
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 o Senhor Presidente Marcelo Valverde Xavier e
demais Conselheiros. Petrópolis, 23 de abril 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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