
 

 

A I Reunião Ampliada de Segur

Quixelô,foi realizada no dia 10 de Setembro

o credenciamento para o evento que contou com 43

O mestre de cerimônia iniciou a solenida

Fátima Gomes, a Vereadora

Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Gesilene Josino, 

oRepresentante da Secretaria de Agricultura Hélio Gomes, o Representante da 

Secretaria de Educação Vlaudemir Alves, o Representante da Federação das 

Associações José Omar de Araújo, 

daEmaterce de Quixelô Erica Araújo,

Maria Luiza e a Palestrante Rosangela Teixeira

foi desfeita. A seguir Rosangela Teixeira fez a 

da Conferência “Agenda de Segurança Alimentar e

Possibilidades”. Seguindo a pr

Interno da I Reunião Ampliada

Palestrante, que ao terminar sua exposição, convidou a plenária a participar 

dos trabalhos em grupo. 

Foram formados 03 grupos de acordo com os eixos: 

garantir o Direito Humano à Alime

Mobilização social: caminhos para 

e Nutricional; e 3 – Perspectivas 

Segurança Alimentar e Nutricional 

relator e coordenador. Após o 

apresentação do resultado dos trabalhos de grupo

 

 

 

 

 

 

Relatório Final 

 

Reunião Ampliada de Segurança Alimentar e Nutricional do município de 

Quixelô,foi realizada no dia 10 de Setembro de 2019. Os participantes fizeram 

para o evento que contou com 43 pessoas. 

O mestre de cerimônia iniciou a solenidade convidando para a mesa a 

a Vereadora Verilândia Guedes, a Presidente do Conselho 

Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Gesilene Josino, 

esentante da Secretaria de Agricultura Hélio Gomes, o Representante da 

Secretaria de Educação Vlaudemir Alves, o Representante da Federação das 

Associações José Omar de Araújo, a Representante do Posto Avançado 

Quixelô Erica Araújo, a Representante da Agricultura Familiar 

Palestrante Rosangela Teixeira. Depois das saudações a mesa 

Rosangela Teixeira fez a palestra de abertura com o tema 

Agenda de Segurança Alimentar eNutricional: Desafios 

Possibilidades”. Seguindo a programação foi lido e aprovado o 

da I Reunião Ampliada. A metodologia dos trabalhos ficou a cargo da

, que ao terminar sua exposição, convidou a plenária a participar 

em grupo.  

m formados 03 grupos de acordo com os eixos: 1 – Estratégias para 

Direito Humano à Alimentação Adequada e Saudável; 2 

bilização social: caminhos para avançar na agenda de Segurança Alimentar 

Perspectivas para o Fortalecimento do Sistema Nacional de 

tar e Nutricional – SISAN. Cada grupo fez a escolha do seu 

relator e coordenador. Após o intervalo do almoço, a plenária 

apresentação do resultado dos trabalhos de grupo. 

ança Alimentar e Nutricional do município de 

2019. Os participantes fizeram 

de convidando para a mesa a Prefeita 

a Presidente do Conselho 

Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Gesilene Josino, 

esentante da Secretaria de Agricultura Hélio Gomes, o Representante da 

Secretaria de Educação Vlaudemir Alves, o Representante da Federação das 

o Posto Avançado 

ntante da Agricultura Familiar 

. Depois das saudações a mesa 

palestra de abertura com o tema 

Nutricional: Desafios e 

ogramação foi lido e aprovado o Regimento 

. A metodologia dos trabalhos ficou a cargo da 

, que ao terminar sua exposição, convidou a plenária a participar 

Estratégias para 

ntação Adequada e Saudável; 2 – 

avançar na agenda de Segurança Alimentar 

mento do Sistema Nacional de 

grupo fez a escolha do seu 

intervalo do almoço, a plenária reuniu-se para 



 

 

 

 

Proposta Eixo 01-Todas à

pelo menos 03 vezes ao dia, garantindo acesso físico e econômico aos 

alimentos e recursos, para que ela seja adequada, deve

e as condições culturais, sociais, econômicas, climá

pessoa. Formação dos produtores rurais. Construção de hortas escolares. 

Feiras agropecuárias. Construção do Plano Municipal de Segurança e 

Vigilância Alimentar. 

Proposta do Eixo 02

agricultura familiar. Divulgação da política de Segurança Alimentar e Nutricional 

nas escolas, sindicatos e associações.

Proposta do Eixo 03- Desburocratizar a política pública de atendimento voltada 

aos pequenos produtores. Ampliar e fortalecer linhas de 

a agricultura familiar. Criação de um fundo municipal destinado ao 

fortalecimento da Agricultura Familiar

Terminada as apresentações inici

A plenária se reuniu em três grupos distintos: p

seguiu os critérios para preenchimento das vagas. Realizad

vagas foram preenchidas da s

Poder público: 02; Sociedade

Poder Público:  

Neuma Alves da Silva

neuma20112011@live.com

nº 35, casa 12 Iguatu ce 

Gesilene Josino de Araújo

Sitio Jiqui Email:gesilene1@hotmail.com

Sociedade Civil:  

Cledevania da Silv

Endereço:SitioGasparEmail:

José Vagner de Freitas

Acampamento. Email: vagner00014@gmail.com

Maria Luiza da Conceição

Todas às pessoas conseguindo alimentar-se adequadamente 

pelo menos 03 vezes ao dia, garantindo acesso físico e econômico aos 

, para que ela seja adequada, deve-se atentar ao contexto 

e as condições culturais, sociais, econômicas, climáticas e ecológicas de cada 

pessoa. Formação dos produtores rurais. Construção de hortas escolares. 

Feiras agropecuárias. Construção do Plano Municipal de Segurança e 

Proposta do Eixo 02-Fortalecimento da assistência técnica dentro da 

agricultura familiar. Divulgação da política de Segurança Alimentar e Nutricional 

nas escolas, sindicatos e associações. 

Desburocratizar a política pública de atendimento voltada 

aos pequenos produtores. Ampliar e fortalecer linhas de créditos voltadas para 

a agricultura familiar. Criação de um fundo municipal destinado ao 

fortalecimento da Agricultura Familiar 

Terminada as apresentações iniciou-se o processo de eleição dos 

A plenária se reuniu em três grupos distintos: poder público, sociedade civil 

seguiu os critérios para preenchimento das vagas. Realizada a votação, as 

preenchidas da seguinte forma:  

ociedade Civil: 04 

Neuma Alves da Silva-CPF683.254.797.87 RG2005029194

neuma20112011@live.com:endereço rua Bartolomeu Bizaria Juca de Carvalho 

 

silene Josino de Araújo-CPF: 833730123-68 RG: 2019016260

Sitio Jiqui Email:gesilene1@hotmail.com 

Cledevania da Silva Guedes-CPF:804493013-20 RG:20074931290 

Endereço:SitioGasparEmail:clevania-gaspar2011@hotmail.com 

José Vagner de Freitas-CPF:175119923-15 RG:2000029192430 Endereço: 

vagner00014@gmail.com 

Maria Luiza da Conceição CPF 36768500320 RG 20160797440  

se adequadamente 

pelo menos 03 vezes ao dia, garantindo acesso físico e econômico aos 

se atentar ao contexto 

ticas e ecológicas de cada 

pessoa. Formação dos produtores rurais. Construção de hortas escolares. 

Feiras agropecuárias. Construção do Plano Municipal de Segurança e 

Fortalecimento da assistência técnica dentro da 

agricultura familiar. Divulgação da política de Segurança Alimentar e Nutricional 

Desburocratizar a política pública de atendimento voltada 

créditos voltadas para 

a agricultura familiar. Criação de um fundo municipal destinado ao 

se o processo de eleição dos delegados. 

oder público, sociedade civil e 

a a votação, as 

683.254.797.87 RG2005029194109; e-mail 

endereço rua Bartolomeu Bizaria Juca de Carvalho 

2019016260-5 Endereço: 

20 RG:20074931290 

 

029192430 Endereço: 

 



 

José Omar de Araújo. CPF 959.972.963.34 RG 2000029060444

Faé Quixelô ce 

Após a homologação da delegação, os trabalhos foram encerrados.

CPF 959.972.963.34 RG 2000029060444

Após a homologação da delegação, os trabalhos foram encerrados.

CPF 959.972.963.34 RG 2000029060444 endereço sitio 

Após a homologação da delegação, os trabalhos foram encerrados. 


