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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA- COMSEA/RECIFE 

DATA: 17/11/15 

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

� Justificativa da ausência da conselheira Érika 
� Justificativa da ausência de S. Cardozo, que trará o ofício na próxima semana 
� Socialização da participação dos representantes do Conselho Ana Elizabeth e João Tenório 

na apresentação do Plano Recife 500 anos 
� Socialização da ida da Presidente do Conselho Carina dos Santos ao Ministério Público de 

Pernambuco em atendimento a convocação seguida da leitura do Termo de Declarações. 
Pauta:  

� Apresentação da Proposta de PAA da COOPEAFA, Ass. Poço Dantas e AMPRUC 
� I Encontro do COMSEA e CAISAN 
� Priorizar propostas da V CNSAN para a Cidade do Recife 

 
Desenvolvimento: 
Sávio apresenta a proposta da Associação de Poço Dantas e AMPRUC. Diz que é a primeira vez 
que as associações apresentam proposta de PAA com a COOPADOR. Sávio ressalta a 
importância do PAA no período de seca. Sávio acrescenta que o PAA tem ampliado no sertão 
central, sendo importante para a manutenção do produtor no campo. 
Ângela apresenta a proposta da COOPEAFA, valor, número de agricultores, período 
(complementar depois). Ângela também ressalta que o PAA tem sido importante para manutenção 
dos agricultores no campo, principalmente nesse período de seca. João Tenório chama atenção 
para o número de agricultores familiares beneficiados 96 e Ângela lembra que são mais de 40% de 
mulheres. Sávio aproveita para informar que as propostas apresentadas são todas de mais 40% 
mulheres agricultoras beneficiadas. 
Fala de Ivaldo sobre a implementação da política de SAN pelo governo do estado de PE e que vê 
as propostas apresentadas como resultado desse investimento... 
Ana Elizabeth traz o conceito de soberania alimentar e solicita, que Isolda, Bco de Alimentos do 
SESC fale sobre sua vinda ao Conselho de Assistência. Isolda propõe apresentação de relatório na 
próxima reunião (15/12)  
Maurivan indaga sobre PAA de produtos orgânicos. João explica que a produção ainda é menor e 
eles priorizam as feiras. Maurivan alerta para que o conselho não fique apenas na assinatura das 
propostas. Ana Elizabeth propõe que sejam realizadas visitas mensais ao bco do SESC e a 
organizações beneficiadas. Gleizy propõe que as visitas sejam realizadas a partir de janeiro de 
2016.  
Carina socializa o encontro com a secretária Ana Rita para a entrega do ofício, que propõe a 
realização do plano municipal de san. Gleizy diz que a secretária recebeu e se comprometeu a 
realizar o encontro no dia 24/12 com a participação dos secretários que poderem estar presentes. 
Gleizy acrescenta que é fundamental dar o ponta pé no plano. Proposta entrega do relatório da II 
Conferencia de SAN á CAISAN e  
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Encaminhamentos: 
- apresentação de relatório na próxima reunião (15/12)  
- visita a COOPEAFA e o frigorífico no dia 02/12 às 7h na PCR – comissão: Dilma, Carina, 
Nilo ou João, Edaniptan e Gleizy   
- solicitar o relatório da vigilância sanitária referente a autuação da  cozinha do Gurupé e da 
av. norte. 
- publicar nota no diário oficial referente ao desligamento das organizações que não tem 
participado das reuniões e  
- encaminhamento da lista de novas organizações 


