
LEI N° 6.070, DE 01 DE SETEMBRO DE 2003.

Institui o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional
de Caxias do Sul e a Conferência Municipal de Segurança
Alimentar e Nutricional.

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL.
 Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

 

CAPÍTULO I
 

Da Criação e Competência do Conselho de Segurança
Alimentar e Nutricional de Caxias do Sul

 
Seção I

 
Da Criação

 
Art. 1º  Fica instituído o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional de Caxias do Sul

(CONSEA/CAXIAS DO SUL), vinculado ao Gabinete do Prefeito.
 
Art. 2º  O Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional de Caxias do Sul tem como objetivos prestar

assessoramento ao Poder Executivo na área de Segurança Alimentar e propor políticas, programas e ações
voltadas à garantia constitucional da pessoa humana à alimentação.

 
Art. 3º  São diretrizes específicas do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional de Caxias do Sul:
 
I – o direito humano à alimentação;
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II – a soberania, a cidadania e a dignidade da pessoa humana;
 
III – o desenvolvimento de ações, em estreita relação de cooperação com a União e o Estado;
 
IV – a integração e a articulação de políticas, planos, programas e ações do Poder Público com a

sociedade civil e com os organismos nacionais e internacionais de cooperação;
 
V – a participação da sociedade civil na formulação, gestão, controle e fiscalização das políticas

relacionadas à sua esfera de atuação;
 
VI – a descentralização político-administrativa das políticas de combate à fome;
 
VII – a universalização e eqüidade, em todos os níveis, no direito à alimentação e nutrição para a

população municipal;
 
VIII – a capacitação individual para a solidariedade humana na busca da efetivação do exercício do

direito humano à alimentação.
 
Art. 4º  São atribuições do Conselho:
 
I - avaliar o Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, que estabelecerá as diretrizes da

Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional;                                          
 
II - organizar a Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, que tem por objetivo criar

as diretrizes da Política de Segurança Alimentar e Nutricional;
 
III - estimular e apoiar as Comissões Regionais de Segurança Alimentar e Nutricional,  formadas pelas

regiões urbanas e  rural conforme Lei Complementar nº 27, de 15 de julho de  1996 -  Plano Físico Urbano, a 
serem constituídas  através de Resolução do Conselho;

                                  
IV - propor projetos e ações prioritárias de Política de Segurança Alimentar e Nutricional, a serem

incluídos no Plano Plurianual de Governo e Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município;
 
V - realizar estudos que fundamentem as propostas de diretrizes por ele apreciadas;    
 
VI – fiscalizar e deliberar sobre a destinação de doações, inclusive sobre valores em espécie depositados

em conta específica;
                                              
VII - cadastrar as entidades e organizações não governamentais no Conselho, cujo recebimento de

doações, recursos e inclusão em projetos/ações dependerá dessa prévia inscrição;
 
VIII - cancelar o registro das entidades que incorrerem em irregularidades na aplicação dos recursos

repassados pelos Poderes Públicos e não obedecerem aos princípios e diretrizes da presente Lei;
 
IX - primar pela efetivação do sistema descentralizado e participativo de Segurança Alimentar e

Nutricional;
 



X – elaborar as diretrizes da Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, em consonância
com as Políticas Estadual e Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional;

                                                          
XI – propor formas de mobilização da sociedade civil organizada para fins de participação na

elaboração e execução de políticas do Conselho;
 
XII - desenvolver atividades integradas com os Conselhos Estadual e Federal;
 
XIII – elaborar diagnóstico da situação de insegurança alimentar e a realização do monitoramento e da

aferição dos resultados obtidos, mediante identificação e acompanhamento de indicadores.
 

Seção II
 

Da Estrutura e Funcionamento
 

Art. 5º  O Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional de Caxias do Sul será composto por:
 
I - trinta e um  conselheiros titulares e respectivos suplentes, com direito a voz e voto;
                                  
II – Comitê Consultivo de Autoridades Locais.
 
Art. 6º  O Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional de Caxias do Sul terá o seu funcionamento

regido pelas seguintes normas:
 
I - o órgão de deliberação máxima do Conselho é o Plenário;
 
II - as reuniões plenárias ordinárias e extraordinárias do Conselho deverão ter divulgação ampla  e

acesso assegurado ao público;
 
III - poderão ser criadas Comissões internas, constituídas por entidades, membro do Conselho e outras

instituições, para promover estudos e emitir pareceres a respeito de temas específicos e buscar assessoria;
 
IV - poderão ser convidadas pessoas ou instituições de notória especialização para assessorar o

Conselho e/ou as Comissões Regionais em assuntos específicos, sendo ou não integrante do Conselho, sem
embargo da sua condição de membro, quando for o caso.

 
Art. 7º  O Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional de Caxias do Sul terá uma Secretaria

Executiva, com o objetivo de dar suporte técnico e os meios necessários à operacionalização e ao
funcionamento do Conselho.

 
Subseção I

 
Dos Conselheiros

 
Art. 8º  São conselheiros com direito a voz e voto:
 



I - os conselheiros representantes das Comissões Regionais de Segurança Alimentar e Nutricional, em
número de dez membros titulares e dez suplentes, sendo:

 
a) nove conselheiros representantes das Comissões Regionais Urbanas de Segurança Alimentar e

Nutricional;
 
b) um conselheiro representante da Comissão Regional Rural de Segurança Alimentar e Nutricional.
 
Parágrafo único. São membros das Comissões Regionais de Segurança Alimentar representantes de

entidades, segmentos, grupos organizados e/ou associativos que desenvolvem ações na área específica,
previamente cadastrados, de acordo com os critérios estabelecidos pelo Conselho.

 
II - conselheiros representantes de entidades governamentais, em número de oito membros titulares e

oito suplentes, sendo:
 
a) quatro conselheiros do Governo Municipal;
 
b) dois conselheiros  do Governo Estadual;
 
c) dois conselheiros do Governo Federal.
 
III - conselheiros representantes de entidades parceiras, em número de treze membros titulares e treze

suplentes, sendo:
 
a) dois conselheiros representantes de entidades do segmento de capacitação profissional e formação;
 
b) quatro conselheiros representantes de entidade de Geração de Trabalho e Renda ;
 
c) quatro conselheiros representantes de Clubes de Serviço,  Sindicatos Patronais e órgãos de classe;
 
d) um conselheiro representante dos Sindicatos dos Trabalhadores Urbanos e Rurais e Movimentos

Sociais;
 
e) dois conselheiros representantes das igrejas, cultos religiosos .
 
Art. 9º  São Conselheiros Observadores, sem direito a voto, os representantes de empresas e

organizações da sociedade civil com destaque em projetos sociais, as empresas de propaganda e publicidade e
os meios de comunicação social.

 
Art. 10.  O Comitê Consultivo de Autoridades Locais escolherá a coordenação, tendo como atribuições

garantir a viabilidade do programa, sendo constituído das seguintes autoridades:
 
a) Prefeito Municipal;
 
b) Presidente da Câmara de Vereadores;
 
c) Diretor do Foro;



 
d) Promotoria Pública;
 
e) Reitor da Universidade de Caxias do Sul;
 
f) Bispo Diocesano;
 
g) Presidente da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul;
 
h) Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas;
 
i) Comandante do 3º Grupo de Artilharia Antiaérea;
 
j) Comandante da Brigada Militar;
 
k) Presidente da Central Única dos Trabalhadores;
 
l) Presidente da União das Associações de Bairros;
 
m) Presidente do Esporte Clube Juventude;
 
n) Presidente da Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias do Sul.

 
Subseção II

 
Da Escolha dos Conselheiros

 
Art. 11.  A escolha dos conselheiros representantes das Comissões Regionais, entidades governamentais

e entidades parceiras deverá considerar os seguintes critérios:
 
a) ação/ projeto em execução na área de Segurança Alimentar e Nutricional;
 
b) cadastro prévio no Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional.
 
Art. 12.  A escolha dos conselheiros representantes das Comissões Regionais será realizada em reunião

plenária, previamente convocada para este fim, entre as pessoas indicadas oficialmente por cada entidade
membro da rede de Segurança Alimentar e Nutricional da região/setor do Plano Físico Urbano.

 
Art. 13.  A escolha dos representantes das entidades parceiras/apoio/especiais será realizada em reunião

especifica do segmento, previamente convocada para este fim.
 
Art. 14.  Os membros do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional de Caxias do Sul poderão ser

substituídos a qualquer momento, mediante solicitação da instância ou  autoridade competente,  apresentada
ao Prefeito Municipal,  respeitadas as definições do art. 8º.

 



Art. 15.  Os conselheiros titulares e suplentes serão nomeados pelo Prefeito Municipal através de
Decreto, mediante a indicação das Comissões Regionais e segmentos  representados,  nos termos previstos
nesta Lei.

 
Art. 16.  O exercício da função de conselheiro não será remunerado, sendo considerado como serviço

público relevante.
 

CAPÍTULO II
 

Da Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional
 

Seção I
 

Do Objetivo e Realização
 

Art. 17.  A Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional é a instância superior de
definição de propostas de ações no âmbito da Segurança Alimentar e Nutricional, e contará com ampla
participação da sociedade.

 
I – a Conferência será convocada pelo Prefeito Municipal, conforme proposta do CONSEA/CAXIAS

DO SUL, e será precedida de Conferências Regionais, que deliberarão sobre os temas propostos;
 
II – a normatização necessária à realização da Conferência Municipal de Segurança Alimentar e

Nutricional será elaborada por comissão designada pelo Prefeito Municipal a partir da proposta do
CONSEA/CAXIAS DO SUL, e publicada através  de ato próprio.
 

CAPÍTULO  III
 

 Disposições Gerais
 

Art. 18.  O Conselho deverá aprovar seu Regimento Interno no prazo máximo de sessenta dias, a contar
da efetiva nomeação de seus membros.

 
Art. 19.  Fica o Poder Executivo autorizado a viabilizar as despesas decorrentes da presente Lei.
 
Art. 20.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL, em 1º de setembro de 2003.
 
 

Gilberto José Spier Vargas,
PREFEITO MUNICIPAL.


