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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA- COMSEA/RECIFE 

DATA: 20/10/15 

HORÁRIO: 14:00H 

LOCAL: Sala de reunião do SDSDH 

Informes: 

� Justificativa de ausência encaminhada pela presidenta do COMSEA/Recife, Carina. 
� Apresentação de Hugo Kennedy, representante da população em situação de rua. 
� Apresentação de Wilsa Alencar, assistente social do IASC, que participou da reunião na 

condição convidada. 
� Ação em comemoração ao Dia das Crianças na Cozinha Comunitária do Gurupé. 
� Ação em comemoração ao Dia Mundial da Alimentação na feira de produtos orgânicos no 

hall da sede da PCR. 
� Encontro da CAISAN/Recife 

Pauta:  

� Apresentação da Proposta de PAA da Cooperativa dos Produtores de Leite de Nazaré da 
Mata – COOPLEN, para o Banco de Alimentos do SESC. 

� Apresentação da Comissão de Reestruturação do Conselho  
� Apresentação da Comissão de Mobilização Pró Plano de SAN 

 

Desenvolvimento: 

José Antônio Lopes Júnior, presidente da COOPLEN, fez uma breve apresentação da Cooperativa 
localizada na Rodovia PE 52, KM 04, Sítio Chã de Alegria, Nazaré da Mata, PE. A cooperativa foi 
criada em 2001, como uma alternativa encontrada pelos agricultores a monocultura da cana de 
açúcar. Atualmente a Cooperativa agrega 34 cooperados dos quais 20 são agricultores familiares, 
que fornecem 500 litros/dia de leite, que são beneficiados e transformados em iogurte e bebida 
láctea para atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE dos municípios de Feira 
Nova, Surubim, Itaquitinga e a Feira da Agricultura Familiar. Segundo José Antônio a COOPLEN 
executou um PAA Doação Simultânea em 2010/2011. 

Em seguida ele apresentou a proposta do PAA de bebida láctea, que beneficiará 06 produtores de 
leite com a entrega de 22.429 litros de bebida láctea no período de 6 meses. Em seguida ele 
apresentou a embalagem do produto, fotos da unidade de beneficiamento e convidou os 
conselheiros a conhecer a COOPLEN. 

Conforme proposta a Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB é a unidade gestora e o 



 
Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional 

Cais do Apolo, nº 925 – 6º andar - Bairro do Recife – PE – CEP: 50.030-903 

Fone: 81 – 3355.8167 

Banco de Alimentos do SESC é a unidade recebedora, responsável por distribuir o produto para 
organizações previamente cadastradas, que atendem pessoas/famílias em situação de 
vulnerabilidade social e insegurança alimentar. O conselheiro Ednaiptan solicitou o envio prévio das 
propostas de PAA para análise, o que foi acatado pelo plenário. Posteriormente, os conselheiros 
assinaram a ata de ciência da proposta e o presidente COOPLEN e a representante do Banco de 
Alimentos do SESC se retiraram da reunião. 

Em seguida o conselheiro Ednaiptan indagou sobre a operacionalização do PNAE e a ausência 
da/o representante da Secretaria de Educação do Município no COMSEA/Recife. Dois aspectos 
foram tratados em especial: o transporte da alimentação para as escolas e a execução do 
percentual mínimo de 30% da agricultura familiar. O plenário deliberou pelo envio de ofício 
solicitando a presença de representante desta secretaria para prestar esclarecimentos. 

Dando prosseguimento, o conselheiro João Tenório e a conselheira Ana Elizabeth informaram 
sobre o encontro da comissão de reestruturação agendada para o dia 03/10, que aconteceu apesar 
da ausência da conselheira Tereza Nery e do conselheiro Maurivan Tenório. Conforme deliberação 
da última reunião do conselho (15/09), eles elaboraram e enviaram os ofícios para as secretarias e 
organizações da sociedade civil, que compõem o conselho solicitando indicação de conselheiro 
titular e suplente. Apenas o Lar Fabiano de Cristo e a Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Direitos Humanos, não foram incluídas, porque já haviam formalizado a indicação dos seus 
representantes para o atual mandato. Prosseguiram informando, que até o presente apenas a 
Associação Pernambucana de Supermercados e as Secretarias de Desenvolvimento e 
Empreendedorismo, Mulher e Meio ambiente e Sustentabilidade oficializaram suas indicações. A 
conselheira Gleizy Gueiros propôs e o plenário acatou pelo envio de e-mail as organizações da 
sociedade civil estabelecendo o dia 27/10 como prazo para envio do oficio resposta. 

A comissão de mobilização pró plano se reuniu na data agendada com a participação de 
Ednaiptan, Gleizy Gueiros, João Tenório e Ana Elizabeth. Xxxxxx Apesar do esforço da comissão o 
encontro do COMSEA e CAISAN/Recife proposto para o dia 29/11 ficou inviabilizado de acontecer, 
porque os espaços propostos estavam sem pauta e principalmente devido ao encontro da Câmara 
ter acontecido com a participação de apenas 3 das 8 secretarias que a compõe - Desenvolvimento 
Social e Direitos Humanos, Mulher e Educação, o que inviabilizou a elaboração do diagnóstico de 
SAN a ser apresentado no encontro. 

A conselheira Ana Elizabeth informou, que reenviou a planilha de levantamento dos programas e 
ações afetos a SAN para todas as secretarias, que compõem a câmara. Conforme orientação, as 
secretarias terão o prazo de 10 dias para preencher a planilha e encaminhar para a gerência. A 
conselheira Gleizy propôs que fossem solicitados os planos municipais de cada secretaria e avaliou 
que há pouca participação, que faz parte do processo e propôs aos conselheiros uma avaliação  do 
modo como a articulação está sendo realizada. Continuou, fazendo a proposta de formalização da 
solicitação do diagnóstico através de ofício, o que foi aprovado pelo plenário e concluiu sua fala 
propondo a realização do encontro no Forte das 5 Pontas numa data entre os dias 17 a 20 de 
novembro, o que também foi aprovado em plenário. 
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Encaminhamentos: 

• Enviar ofício à Secretaria da Educação solicitando a participação de representante da 
referida secretaria para prestar esclarecimentos quanto a operacionalização do PNAE e 
regularização da participação do conselheiro titular/suplente nas reuniões do conselho 

• Enviar ofício CAISAN/Recife propondo a realização de encontro com o Conselho, momento 
em que deverá apresentar o diagnóstico de SAN e a proposta para elaboração do I 
PLANSAN/Recife 

• Enviar por e-mail aos/às conselheiros/as com as propostas de PAA das entidades 
(associações e cooperativas) com antecedência; 

• Reserva espaço (auditório) do Forte das Cinco Pontas, dia entre 17 a 20/11, para o 
Encontro COMSEA e CAISAN. 

• Reunião da comissão Mobilização Pró Plano: 10/11 14h – SDSDH 
• Reunião da comissão de Reestruturação: sem data definida, sondar com os participantes. 


