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ATA Nº 005/2022 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

 

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional 

do Município de Nova Iguaçu – COMSEANI, realizada aos 13 (treze) dias do mês de 

julho de dois mil e vinte dois remotamente, através do aplicativo de troca de mensagens 

– devido ao distanciamento/isolamento social recomendado por razão da crise de saúde 

causada pela COVID 19. A reunião iniciou-se às 14h20min, com os participantes: 

Gessey Jesuino – SEANI, Maria Nilza – Espaço Progredir, Solange Brito - MAB, 

Giselane Figueiredo - SEMAM, Joseni de Fatima - SOBEM, Ana Pavan - AUP, Inayna 

Sabas - AMPRAF, Cristiane Vieira - Lar Fabiano, Nilton Louvem – SEANI; 

Convidados: Cláudio Junior – SEMAS e Paula Soares CEDAE; Representante dos 

Conselhos: Caroline Abrahao - Subsecretaria de Conselhos. Justificaram as faltas: Aline 

Martins por questão de saúde do filho e Virgínia Cabral por estar em férias. Pauta: 

Leitura da ata anterior; Convite da CEDAE para atender o grupo de pescadores do 

projeto Guandu Rio por Paula Soares Canella, assistente social da CEDAE Social; 

criação da comissão do plano Municipal de SAN; criação da comissão para visitas as 

instituições do PAB; informes.  Foi feito a leitura da ata anterior por Ana Pavan, e em 

seguida aprovada por todos os conselheiros.  Ana Pavan passa a palavra para a 

convidada Paula Soares Canella da CEDAE Social, que informa que o projeto/trabalho 

social é para melhoria das águas ao redor do Guandu e dos peixes da lagoa, da 

qualidade de vida, realização de uma horta comunitária, pois já são alguns pedidos que 

vem tendo da população, não querem repetir o trabalho de outras secretárias por isso 

pedem ajuda deste conselho para este projeto piloto, querem saber qual a melhor forma 

de realização. Paula Soares tem o material base, e se dispôs a enviar à comissão, e 

através de uma visita agendada irá ouvir sugestões e uma chuva de ideias para o 

Conselho entender como deve atuar, todos concordaram com o envio. Inayna pediu a 

palavra, informou que em agosto tem um projeto para trabalhar nas escolas que se 

manifestarem, fazendo hortas. Dando seguimento a reunião foi colocada a proposta de 

formação das comissões temáticas. Para a comissão Temática do Programa Alimenta 

Brasil – PAB se candidataram os seguintes conselheiro(a)s: Inayna – como responsável 

pela comissão, Éber, Cristiane, Nilza, Gessey. Comissão de SAN (visitas institucionais) 

se candidataram os seguintes conselheiro(a)s:  Giselane, Virginia, Adilson, Gessey- 

como responsável pela comissão, Ana Pavan. Não havendo propostas de outras 

comissão e candidatos, as propostas de formação de comissão foram aprovadas por 

unanimidade. A comissão do PAB se propôs a realizar visita ao Projeto da CEDAE para 

entender melhor a proposta. Ana Pavan concede a palavra aos conselheiros que tiverem 

informes. Giselane informou a programação da festa de Campo Alegre que acontecerá 

no próximo final de semana, estão contribuindo com a associação geral de agricultores 
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de Campo Alegre e tem como parceiros a SOBEM, e outras instituições que já atuam 

dentro do território, e estendeu o convite a todos. Na programação terá almoço e a 

apresentação da Escola Municipal de Campo Alegre, a SEMAM estará participando 

com a exposição de amostra ambiental, distribuição de mudas, participação da guarda 

ambiental, festividades com música ao vivo, ressaltou que está muito contente de 

receber algumas autoridades, falando sobre recursos hídricos e ambientais. Ana Pavan 

informou que no dia 30 de julho desse mês de 8 as 12h terá a festa de sementes e 

mudas, acontecerá na catedral de Santo Antônio, por conta comemoração ao dia do 

Agricultor, todos os banners e cards das festivas serão postados no grupo de troca de 

mensagens para a apreciação de todos conselheiros. Nada mais havendo ser tratado, eu, 

Ana Pavan, Presidente do Conselho, lavrei e assinei a presente ata com a colaboração de 

transcrição da Secretária executiva, Virgínia Cabral.  

 

Nova Iguaçu, 13 de julho de 2022. 

 

 

 

 


