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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA- COMSEA/RECIFE 
 

DATA: 15/09/15 

HORÁRIO: 14:00H 
LOCAL: Sala de reunião do SDSDH 
 
 
Pauta:  
 

� Posse da mesa Diretora. 

� Apresentação da Proposta do PAA pela ASPROBAP. 

� Apresentação pelas comissões das Propostas do Plano SAN RECIFE e 

Reestruturação COMSEA. 

 

 
Desenvolvimento:   
 
Ana: Sugeriu modificação do modelo da ata do COMSEA/Recife. 
Elisabete Godinho: Informa sobre a Conferencia da Mulher, posse do Conselho da Mulher, 
provavelmente dia 15 de outubro no Forte das 5 Pontas. 
Hugo: representando os moradores de rua se apresentou. 
Vagno: representando Lar Fabiano de Cristo se apresentou. 
João: vice-presidente falou sobre a votação da presidência do COMSEA , ficha cadastral 
do Conselho  
Geruza: Boa tarde. Vamos fazer essa posse para dar continuidade ao Conselho, ele 
recomeçou diferente de todos os outros, a parceria entre Governo e sociedade civil, que 
essa parceria dê bons frutos, o desafio de construir o plano vai depender de todo mundo. 
Carina: O plano é uma oportunidade de fazer um trabalho junto com a CAISAN. 
Elisabete Godinho: Criar um Grupo de Trabalho - GT para priorizar os resultados da 
Segurança Alimentar. 
Geruza: precisar usar o Regimento para organizar a lei e o regimento, reestruturar a 
política e uma parceria de um com o outro. Esse comitê é muito importante e de muito 
orgulho. 
Nilo: se apresentou a João. 
Tatiana: representando a ASPROBAP, apresenta a proposta de PAA, para compra de 
aquisição de alimentos – compra com doação simultânea, em parceria com o SESC.    
João: é uma das funções do conselho dá o aval a esse processo. 
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Carina: Fazer um seminário com toda formação do conselho e como proposta define a 
semana da alimentação como data, de uma forma de mostrar a política de SAN. 
Ana Elizabeth: um expediente só no seminário, e o que foi deliberado na Conferência, o 
relatório da Conferência para toda a população, a CAISAN entregue também suas 
informações como proposta, é fundamental para construirmos esse consenso para 
elaboração do plano. Tirar uma comissão de reestruturação. Nós da Gerência sugerimos a 
alteração da lei, o Prefeito quem indica a formação do conselho. 
Maurivan : já pegamos tudo para relermos e encaminharmos junto com a sociedade civil e 
ampliarmos essa estrutura. 
  
 
Deliberações:  
*o conselho aprovou por unanimidade a proposta da realização do encontro para o 
mês de outubro com data a definir no período da manhã. 
* o conselho também aprovou a proposta da reestruturação conforme proposta 
apresentada. (anexo)Proposta de reestruturação do COMSEA 03 09 2015.doc 
 
 
 
 

Encaminhamentos: 

* Divisão de a SAN verificar a disponibilidade de espaço para realização do encontro 

(Forte do Brum ou Forte das cinco pontas) bem como encaminhar todos os 

desdobramentos da comissão organizadora do encontro.  

*Encaminhar ofícios para as organizações para atualizar a relação de titulares e 

suplentes. 

* próxima reunião da comissão 28-09-15.  

 

 

 


