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PRIMEIRA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E 
NUTRICIONAL DE RIO VERDE, EM 25 DE JUNHO DE 2015 

 

Seguindo o calendário de atividades do CONESAN/2015, o Conselho segue por Goiás adentro 

realizando o seu trabalho, sempre com o objetivo de ampliar e fortalecer o compromisso com 

políticas públicas para a promoção da  soberania  alimentar. 

Participaram da Conferência: 116 pessoas, das quais foram eleitas 16 delegados/delegadas. Sendo: 

03 cotas, 08 sociedade civil, e 05 poder público, representantes dos municípios: Rio Verde. 

 

 

Realizada pela Secretaria de 

agricultura e abastecimento, 

juntamente com o Comsea – Rio 

Verde, a Conferência teve como 

principal objetivo, subsidiar a 

construção do plano Municipal de 

SAN, com vista a assegurar o 

direito à alimentação adequada e 

saudável, previsto no artigo 6º da 

Constituição federal. A abertura 

foi abrilhantada por uma 

apresentação da Orquestra de 

Violeiros e Sanfoneiros (foto ao 

lado) 

 

 

 

 

O palco registrou a participação do Secretário de 

Agricultura Jaime Borges, Secretário de Ação 

Urbano Antônio Rozeni, no ato representando o 

prefeito; do Presidente do Comsea  Sidenil dos 

Santos, do vereador Lucivaldo Medeiros, 

representando o Legislativo; do Conesan o vice 

presidente Donizete Alves e o Secretário 

Administrativo Nirlãn Arruda. 
 

Dentre as palestras proferidas, a assistente de operações da CONAB e articuladora do Programa de 

Aquisição de Alimentos (PAA), Maria Santíssima  falou sobre a missão da entidade, quantos aos 

desafios encontrados, para a compra com doação silmultânea  do PAA e agora com o Plano 

Municipal de SAN os produtores irão deslanchar com a produção, tendo o respaldo do município, 

considera um avanço. 
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Registro das 

principais lideranças 

e representantes de 

entidades do Poder 

Público e Sociedade 

Civil de Rio Verde e 

cidades vizinhas, 

presentes na 

Conferência 

Municipal de 

Segurança Alimentar 

e Nutricional. 

 

O público, através das palestras teve a portunidade de saber como funciona o Sistema Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN) e a Câmara Interministerial de SAN (CAISAN). Outra 

palestra importante proferida pela Diretora do Sistema de Inspensão Municipal (SIM) , que ilustrou 

sua apresentação, através de fotos  de locais adequados, onde são preparados os alimentos, 

evidenciando aspectos higiênico-sanitários desses  ambientes e  manipuladores, para oferecer um 

alimento seguro e de qualidade aos consumidores. A última palestra foi com a nutricionista da 

Universidade Federal de Goiás, Dulce Terezinha oliveira Cunha,  que pontuou diversas ações para 

ter hábitos saudáveis durante as alimentações. O evento contou com a participação  de  agricultores 

familiares, nutricionistas, técnicos de nutrição, profissionais da saúde, associações, dentre outros. 
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Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional 

Secretária Executiva 


