PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

ATA Nº 004/2022 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional
de Nova Iguaçu - COMSEA/NI, realizada dia oito de junho de dois mil e vinte e dois, às
quatorze horas, de forma semipresencial/híbrida com disponibilidade do aplicativo de
videoconferência Google Meet, no link disponibilizado pela Subsecretaria de Conselhos
no grupo de aplicativo de troca de mensagens do Conselho, para tratar a seguinte pauta:
Participação de Daniela Cruz (professora do município de Nova Iguaçu); Criação de
Comissão para visitas às Instituições do Programa Alimenta Brasil (PAB); Criação de
Comissão para o Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Nova Iguaçu
(PLAMSAN); Sugestões de pauta para próximas reuniões e Informes. Às 14 (quatorze)
horas e 17 (dezessete) minutos a reunião inicia oficialmente com quórum inicial de 7
(sete) organizações representantes, na forma que se segue: Representantes
Governamentais, Secretaria Municipal de Assistência Social — SEMAS Titular
Virgínia Cabral e da Secretaria Municipal de Educação – SEMED Titular Sabrina
Dias; Representantes Não Governamentais, da Associação União e Paz Titular Ana
Lúcia; da Associação Comunitária Zumbi dos Palmares Titular Adilson Gomes; da
Federação das Associações de Bairros da Cidade de Nova Iguaçu Titular Solange
Brito; da Associação Mista de Produtores Rurais da Agricultura Familiar Titular
Inayna dos Santos e da Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos de Nova Iguaçu —
Seani Titular Gessey Jesuíno; Representante da Subsecretaria dos Conselho Caroline
Abrahao. Na sequência, a presidente Ana Pavan abre a palavra para aprovação da ata
anterior enviada pelo grupo de aplicativo de troca de mensagens do Conselho, e por
unanimidade todos aprovam a ata anterior. Na sequência, a mesma apresenta a pauta da
reunião e abre fala para a Sra. Daniela Cruz (professora do município de Nova Iguaçu),
explicando que a sua participação foi solicitada através de uma demanda do COMSEA
Estadual (RJ). A Sra. Daniela Cruz discorre sobre a importância de uma alimentação mais
saudável e democrática nas instituições de ensino do município e expõe algumas situações
de problemas na qualidade dos alimentos oferecidos às crianças nas escolas.
Posteriormente, a Sra. Sabrina, conselheira e nutricionista da SEMED, faz suas
considerações, informa que é realizado visitas periódicas para preparação das merendas
e que atualmente a equipe está na URG do KM 32 realizando acompanhamentos e
atividades de educação nutricional. A mesma segue explicando que pós pandemia houve
suspensão de contratos licitatórios voltados à alimentação e que no momento há alguns
entraves burocráticos que tem dificultado a logística do acesso a certos tipos de
alimentos. Acrescentou que uma estagiária do setor tem realizado levantamentos junto à
agricultura familiar para articulações. Posteriormente a Sra. Daniela retoma, fala e pontua
algumas questões, dentre elas o fato da pouca publicidade que há sobre o acesso dos
pequenos agricultores nos editais e as Sras. Inayna e Solange de Brito também discorrem
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sobre o assunto. Em seguida, a Sra. Gessey sugere que a comissão destinada às visitas do
PAB possam também realizar visitas às escolas para verificar esses problemas levantados.
Mais alguns apontamentos são feitos pelos presentes e não havendo mais nenhum tipo de
manifesto por parte dos conselheiros sobre o assunto, a presidente Ana Pavan refaz a
contagem dos representantes para saber se poderá dar prosseguimento com as pautas de
criação de comissões. Não havendo quórum suficiente, a mesma sugere que as comissões
de visitas às Instituições do Programa Alimenta Brasil (PAB) e para o Plano Municipal
de Segurança Alimentar e Nutricional de Nova Iguaçu (PLAMSAN) sejam organizadas
no grupo de aplicativo de troca de mensagens do Conselho para na próxima reunião
levada para aprovação. No mais, a presidente abre fala para Informes Gerais e a Sra.
Inayna informa que a Sociedade Beneficente de Campo Alegre está participando de um
edital da Rede do Bem e foi selecionada para trabalhar com educação ambiental no âmbito
das hortas. A presidente Ana Pavan faz uma observação sobre a ausência da participação
da Secretaria Municipal de Saúde nas reuniões do Conselho e a Sra. Solange de Brito
sugere que a Subsecretaria faça o devido contato com os representantes. A presidente
então ficou de formalizar via ofício a alteração dos conselheiros junto à Subsecretaria. No
mais, o Sr. Adilson informa a presidente do Conselho sobre um problema no leite
oferecido na creche nossa senhora da cabeça e a mesma informou não estar ciente do fato
mas se prontifica fazer a verificação a respeito do caso. Ressaltamos nesse momento que
no decorrer da reunião houve login de acesso de mais alguns conselheiros, porém por
conta de oscilações na rede de alguns presentes não conseguimos manter em tempo
suficiente um quórum de no mínimo 8 representações. Os que entraram no decorrer da
reunião foram: Representante Governamental da Secretaria Municipal de Assistência
Social — SEMAS Suplente Aline Martins; Representantes Não Governamentais, do
Espaço Progredir Titular Maria Nilza; da Sociedade Benefîcente de Campo Alegre —
Sobem Titular Joseni de Fátima e da Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos de Nova
Iguaçu — Seani Suplente Nilton Louvem. No mais, não havendo mais deliberações a
serem tomadas a presidente Ana Pavan faz os cumprimentos finais e agradece a presença
de todos. A reunião se encerra oficialmente às 15 (quinze) horas e 44 (quarenta e quatro)
minutos, e eu Virgínia Cabral lavrei a presente Ata do Conselho Municipal de Segurança
Alimentar e Nutricional de Nova Iguaçu - COMSEA/NI, a qual dato e assino juntamente
com a Presidente Ana Pavan.
Nova Iguaçu, 08 de junho de 2022.
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