
Propostas Aprovadas da 3ª Conferência Municipal do Conselho Municipal de Segurança 
Alimentar Nutricional (COMSEA) – 26/06/2015). 

 Pleitear junto ao governo federal verba para horti frutti municipal
 Adesão do Município de Resende ao PAA (Aprovado)
 Discussão  ao  nível  municipal  das  formas  de  financiamento  do  plano  SAFRA para

agricultura familiar.
 Incentivo de criação de hortas nas unidades escolares do município de Resende. 
 Inserção  da  cultura  de  hortas  nos  currículos  pedagógicos  das  escolas  públicas  e

particulares do município. (Complementar)
 Que o COMSEA – Resende\RJ fiscalize a alimentação oferecida nos serviços públicos

municipais.
 Fazer campanhas municipais para o consumo de “frutas feias”. (Aprovada)
 Fomentar  o  Programa  Estadual  que  incentiva  ao  produtor  a  ter  o  DAP,  reduzindo

burocracias e elevando o valor máximo de compras por DAP. ( Aprovada)
 Destinar o “restaingesta” do adubo de compostagem para alimentação animal, hortas

comunitárias e hortas presentes nas unidades escolares.
  Manutenção do símbolo que identifica alimentos transgênicos.
 Criação de um banco municipal de leite materno 
 Implementação da semana da árvore no município de Resende.
 Criação  de  comissão  técnica  de  orientação  para  regularização\organização  de

cooperativas de produção do agricultor familiar.
 Penalizar o consumidor a fim de promover a conscientização quanto ao desperdício de

comida consumida nos restaurantes.
 Incentivar a adesão e participação de nutricionistas na rede pública municipal.
 Criação de Núcleo de Atenção a Saúde da Família - NASF, com nutricionista compondo

a equipe multidisciplinar.
 Regulação da publicidade infantil, e regulação de publicidade de alimentos em geral.

(Aprovado)

Criação de mecanismo municipal necessário que cumpra o incentivo de 30 % da agricultura
familiar e agroecológica, que trate da compra no próprio município.

Incentivo a criação de horta comunitárias; 

Atenção a cultura vegetariana e sua inclusão do mesmo nos cardápios elaborados no âmbito
da alimentação escolar no município;

Incentivo para compra de alimentos; 

Regulação do uso de agrotóxicos na agricultura familiar;

Proibição de produtos ultraprocessados nos serviços públicos municipais, principalmente os
de oferta de alimentos;

Aumento do numero de nutricionistas que se dedicam a alimentação escolar, segundo os
parâmetros do programa nacional de alimentação escolar; 



Incentivo ao consumo da produção do agricultor familiar que não faça uso de agrotóxicos;

Implementação de mais um Restaurante Cidadão, no município, na área da Grande Alegria; 

Criação de curso que trate de cultivo de hortas em residências urbana, especialmente em
apartamentos;

Incentivo municipal a produção de agroecológicas;

Investimento em saneamento básico na zona rural do município de Resende;

Construção  e  instalação  de  equipamento  de  segurança  alimentar  e  nutricional,  como
cozinhas comunitárias, com gestão do município com funcionamento noturno, de acordo
com orientação do MDS;

Implementação de equipes de nutricionistas nas Unidades de Pronto Atendimento – UPA’s,
e inseridos na equipe mínima do Programa de Saúde da Família;

Aumento  do  numero  de  nutricionistas  na  secretaria  municipal  de  educação e  secretaria
municipal de assistência social e direitos humanos; (aprovada)

Criação da lei orgânica de segurança alimentar e nutricional que oriente a implementação de
Sistema de Segurança Alimentar – SISAN, no âmbito do município; 

Capacitação sobre o SISVAN  para os conselheiros do COMSEA – Resende\RJ;

Formação do CAISAN;

Realização de campanhas públicas de incentivo á alimentação saudável;

Que o COMSEA – Resende\RJ se torne uma instância deliberativa;

Criação de lei municipal que permita o professor e outros funcionários a se alimentar nas
unidades escolares;

Criação de mecanismos que permitam ao profissional de nutrição fiscalizem os alimentos
em restaurantes no âmbito do município;

Criação de mecanismos, como selos que incentivem a manutenção\diminuição para 50% do
preços de alimentos, quando próximos dos prazo de vencimento;

Parceria com a Cruz Vermelha, na distribuição da produção agrícola (suprimida)

Incentivo a produção de medicamentos fitoterápicos e criação de Farmácia Viva municipal;

Proibição da contratação de empresas terceirizadas na gestão da distribuição de alimentos
nos serviços públicos;

Destinação de parte do horti  frutti  e  ticket  alimentação para famílias identificadas,  com
criança e adolescente em situação de trabalho infantil\PETI; (Aprovada). 



Implementação de uma dotação municipal que possibilite o funcionamento do COMSEA –
Resende\RJ; 


