
Convocação a III Conferência Municipal de 

                                                                           Segurança Alimentar e Nutricional. 

 

              O Prefeito Municipal de Colatina, Estado do Espírito Santo, no uso das suas atribuições 

legais, tendo em vista o que dispõe a legislação em vigor, especialmente o estabelecido no Inciso IV, 

do Artigo 99, da Lei Orgânica Municipal e, considerando a realização da III Conferência Municipal de 

Segurança Alimentar e Nutricional, RESOLVE: 

 

Art.1º Convocar a III Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional a ser realizada 

no dia 26 de julho de 2011 sob a responsabilidade do Conselho Municipal de Segurança 

Alimentar e Nutricional e da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e 

Cidadania.  

 

Art.2º A III Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional terá como tema: 

“Alimentação Adequada e Saudável: Direito de Todos”, e focará os seguintes eixos temáticos: 

            

                   I -  Avanços, ameaças e perspectivas para a efetivação do direito humano à alimentação  

adequada e saudável e da soberania alimentar; 

              II – Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional; 

                III - Sistema e Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. 

   

                 

Art.3º  A III Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional será presidida de forma 

colegiada, pela Secretaria Municipal de Assistência Social e pelo Conselho Municipal de 

Segurança Alimentar e Nutricional 

 

Art.4°  A III Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional desenvolverá seus 

trabalhos a partir dos seguintes objetivos: 

            

            I -  Analisar os avanços, as ameaças e as perspectivas para a efetivação do direito humano à 

alimentação adequada e saudável e para a promoção da soberania alimentar em âmbito 

nacional e internacional; 

            

              II -Apresentar recomendações relacionadas ao Plano Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional; 

            

              III- Avaliar e fazer recomendações para avançar e qualificar o processo de implementação do 

Sisan nas três esferas de governo, visando o fortalecimento da intersetorialidade, da 

exigibilidade do direito humano à alimentação adequada e saudável e da participação e do 

controle social; 

            

              IV- Sensibilizar, mobilizar e comprometer os atores para a adesão ao Sisan e a construção do      

pacto de gestão pelo direito humano à alimentação adequada e saudável. 

 

Art.5º   As despesas com a  III Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional correrão 

por conta de recursos da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania. 

 

Art.6°   Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

 

             

                                                                                                                                        Colatina, 25 de maio de 2011. 


