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 Novembro/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
09 de novembro de 2020, às 11 horas, na “forma
online”.
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Ao nono dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às onze horas em segunda
chamada, 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., com a presença dos Senhores Conselheiros: Talita Lelis Berti (FASE), Joana
da Silva Costa (SME), Sônia Carvalho (FIOCRUZ), Cátia Regina S. Pinto (SMS), Simone
Ramos da Silva (SMA), Cassia Nilce dos Santos Hammes (IDEAS), Leonardo Ciuffo Faver
(EMATER/RJ), Elisangela Exel Araujo (SAS). Além das convidadas Daiana Gomides
(FIOCRUZ) e Darlene R. R. da Silva. Havendo número legal, a presidente cumprimentou a
todos e deu por aberta à reunião, passando a palavra a Sônia e a Daiana para apresentarem o
projeto da FIOCRUZ, que o COMSEA foi convidado a participar. Sônia apresentou o título do
projeto: Governança territorial intersetorial para a promoção da saúde e o desenvolvimento local
sustentável no contexto da covid-19 e no pós-pandemia. Daiana explicou que a FIOCRUZ
lançou o edital do programa Inova, para seus setores juntamente com parceiros externos. O edital
Territórios Sustentáveis e Saudáveis visa a superação de vulnerabilidades socioambientais,
principalmente no contexto pós-pandemia. Daiana fez a apresentação do projeto resumidamente,
mas enviará para os conselheiros o arquivo do projeto e o link do edital para que possam ter
acesso aos detalhes. Os territórios escolhidos para atuação foram Amazonas, Carangola e Vila
Rica, por serem territórios em que a FIOCRUZ já desenvolve trabalhos e por apresentarem
vulnerabilidade socioambiental e já terem conselhos locais de saúde e fórum comunitário ativo.
O objetivo geral deste projeto é a promoção e o fortalecimento da governança comunitária e do
SUS em nível local. O projeto foi estruturado em objetivos, atividades a serem desenvolvidas e
indicativos de sucesso. Um dos instrumentos que serão utilizados no mapeamento da
vulnerabilidade é o processo continuado de diagnóstico rápido participativo (DRP), e será feita
uma capacitação em direitos humanos para que as pessoas possam ter ciência de seus direitos. O
projeto tem marco temporal de vinte quatro meses e a proposta de intervenção é para o segundo
ano. Talita pediu que Sônia e Daiana explicassem como o COMSEA participaria desse projeto e
esclareceu que o projeto foi enviado, mas ainda será avaliado para possível aprovação pelo
edital. Sônia explicou que vários desses projetos já funcionam na FIOCRUZ Petrópolis
(orquestra, horta comunitária, fala tu, etc.), mas agora estamos propondo que essas ações sejam
direcionadas para estes três territórios para que os resultados sejam mais consistentes. Neste
edital foi apresentado um projeto integrado e vamos concorrer com outros setores da FIOCRUZ
que também trabalham em territórios sustentáveis. Foram convidados vários parceiros para
participar deste projeto e o COMSEA poderia contribuir muito para o desenvolvimento do
projeto na parte de formação, seminários, divulgação do conselho e do DHAA (Direito Humano
à Alimentação Adequada), e no diagnóstico de SAN que também é objetivo do COMSEA para o
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PLAMSANS. Daiana falou que essas ações são direcionadas para o fortalecimento da promoção
de saúde, que está dentro da atenção primária, e a promoção de saúde é intersetorial por isso o
projeto tem vários eixos como, urbanização, saúde, cultura, comunicação, agricultura, e tem o
eixo de SAN. A secretaria de saúde será um dos parceiros do projeto, já temos um acordo
formalizado de cooperação, como também o departamento de planejamento urbano da prefeitura,
CEFET, COMSEA, que faria a articulação com as políticas de SANS nos territórios, e conselho
de inovação. Darlene parabenizou pelo projeto grande e ousado e perguntou quantas pessoas
estão envolvidas no projeto, qual a metodologia, como seria na prática, e se tem financiamento.
E disse que acha importante a participação do COMSEA já que este projeto vai de encontro com
os projetos do conselho. Sônia disse que toda a equipe da FIOCRUZ Petrópolis está envolvida,
que já participam dos projetos em andamento. Só vão contratar três articuladores dos territórios e
um técnico para apoiar na agricultura e uma pessoa de teatro para a cultura. É um projeto ousado,
mas em comunidades pequenas e que já tem conselho local e fórum comunitário ativo. Daiana
explicou quem são os participantes do projeto e que a maioria são servidores da FIOCRUZ, além
de bolsistas. O trabalho já vem sendo feito pela equipe e com esse projeto poderá ser fortalecido
nesses três territórios. Talita falou que o COMSEA pode participar em vários objetivos e
principalmente no diagnóstico de SANS e perguntou como seria. Sônia disse que é uma parceria
com a comunidade, o diagnóstico é feito junto com a comunidade, por meio do DRP (através de
rodas de conversa e entrevistas) e alguns conselheiros poderiam participar dessa equipe e que
esse projeto pode se tornar piloto para toda a cidade. Talita disse que precisamos aguardar a
provação do projeto e Sônia vai nos mantendo atualizados sobre o andamento. Talita disse que o
projeto é excelente e convidou Daiana para participar das reuniões do COMSEA. Talita
informou que Maurício avisou que não conseguiria participar da reunião por estar em reunião
com a SME para ver como será o PNAE para o próximo ano. Comunicou também que
encaminhou os ofícios a todas as secretarias solicitando a indicação dos representantes para a
CAISAN e para a SAS pedindo esclarecimentos sobre o fundo de orçamento que o COMSEA
teria direito, já que na lei do conselho ele está ligado administrativamente a SAS. Informou
também que Leonardo entrou em contato falando sobre a proposta da carta de inclusão de
alimentos da agricultura familiar em hospitais e outras instituições, e que já teve uma proposta de
outro grupo com este tema também, e em breve ocorrerá uma reunião para dar seguimento a esse
assunto. Darlene perguntou se o COMSEA está participando das reuniões do CONSEA Estadual
e Talita respondeu que não recebeu convite e não sabe se estão acontecendo. Talita e Darlene
vão se informar e passarão para o grupo. Joana informou que a distribuição dos kits de hortifrúti
terminar essa semana com as regiões da Posse e Araras, e ainda não tem previsão para outras
entregas. Também falou que estão se organizando para o próximo ano com possível retorno das
aulas presenciais e que sobre a reunião que está acontecendo hoje ainda não tem informações.
Talita falou que a Elisangela vai colocar as atas que estão pendentes em dia e postar no grupo
para aprovação. Elisangela pediu desculpas e explicou que o atraso foi devido a problemas de
saúde. Talita pediu aos conselheiros que cobrem dos seus secretários a indicação para a CAISAN
e também solicitou que participem mais nas reuniões e nas propostas de pauta, e lembrou que a
próxima reunião do conselho será dia 07/12/2020 às 10h e 30min. Sônia e Cátia concordaram
com a solicitação da Talita. Darlene pediu desculpas por estar afastada, explicando que estava a
frente do Conselho Estadual do Pará, mas que agora está de volta e a disposição. Sugeriu a Talita
que delegue funções aos conselheiros no privado ao invés de colocar no grupo e esperar que os
conselheiros se ofereçam. Darlene perguntou pelas reuniões do GT de revisão do PLAMSANS e
disse que já tem novidades para apresentar. Talita disse que estão paradas e Sônia explicou que
estavam paradas por conta desse momento eleitoral, que estava muito difícil obter informações.
Talita disse que poderíamos dar andamento nas propostas de metas viáveis e revisar as que já
estão no plano e propor novas. Além de revisar o que já está descrito para depois dar seguimento,
por que depois da instituição da CAISAN nós teremos prazo para concluir a revisão do plano.
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Talita sugeriu agendar a próxima reunião do GT de revisão do PLAMSANS para dia 16/11/20 às
11h e 30 min. e os representantes do GT presentes concordaram. Talita informou que a Camila
do GT de comunicação entrou em contato com ela pedindo para dar uma sacudida no grupo, e
Talita ficou de conversar com outros alunos da FASE e trazer novidades na próxima reunião.
Sônia falou que no Carangola e no Amazonas tem alunos residentes da FASE participando dos
projetos de hortas comunitárias da FIOCRUZ. Talita falou que vai conversar com a coordenação
da residência para verificar como eles poderiam participar do conselho, e lembrou que a Viviane
do GAAPE também ficou de conversar com a FASE sobre os estagiários. Leonardo falou que
nos projetos de hortas urbanas ele poderia colaborar com doação de sementes e folders. Talita
falou que vai solicitar no grupo propostas para o planejamento estratégico de 2021 e vai colocar
como pauta para a próxima reunião. Sem mais assuntos, a Presidência agradeceu à presença de
todos e deu por encerrada a sessão às 12h e 10min, 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 novembro 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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