CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
COMSEA/Recife

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - COMSEA/RECIFE
Data: 06/09/16
Horário: 14:00h
Local: Sala de reunião do gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos
Humanos - SDSDH
Pauta:
Informes
Definição das entidades a serem notificadas;
Comissão para atualizar os marcos legais do COMSEA Recife;
Oficina sobre Agricultura Urbana;
Eleição da Mesa Diretora
Informes:
Apresentação dos participantes da reunião.
Claudio: amanhã é o Dia dos Excluídos que se reunirá na Praça do Derby. Uma proposta da
vereadora Isabela de Roldão de criar o dia de “segunda-feira sem carne” foi retirado da pauta por
pedido de dois vereadores para avaliação. Acha que o conselho deve pautar uma reunião com a
vereadora para discutir a proposta do projeto. Já identifiquei 30 pontos de feiras de agricultura
orgânica no Recife.
Ana: fala que está na Conferência de SAN, sobre aquisição de alimentos para programas como
PAA.
Carla: A PCR não tem instrumentos específicos de pedidos/licitação para aquisição de alimentação
para pessoas com necessidades alimentares especificas. A sec. de saúde pretende discutir a
problemática e acho que o COMSEA deva participar da discussão.
Cardoso: em outubro é comemorado o dia mundial do pão. A associação dos panificadores fará
uma ação de doação de pães com a participação do Movimento dos Catadores. Este ano a ação
será em Boa Viagem.
Ana: lembra que o dia é o Mundial da Alimentação, dia 16 de outubro.
Jorgiane: informa que houve o I Seminário do Conselho de Alimentação Escolar – CAE, momento
que este apresentou as suas propostas de ação. O CAE é responsável pelo controle social da
Alimentação Escolar. O seminário contou com a participação dos fornecedores e também houve a
palestra de uma nutricionista da UFPE.
Ana: na semana passada houve a reunião da CAISAN/Recife, com a participação de seis
secretarias. Há três meses começamos a articulação para a contração de uma consultoria que
facilitará o processo da construção do Plano e há um mês foi acertado a contratação do consultor
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Nathanael Valle, com larga experiência na área da SAN. A próxima reunião da CAISAN será no dia
15-09. Na proposta da consultoria está previsto a realização de um seminário com a participação
do COMSEA/Recife.
Carina: ontem participou do lançamento do II Plano Estadual no IPA, comemorando o mês SAN.
Nathanael Valle fez uma apresentação muito boa sobre Josué de Castro. Gostei muito porque
contemplou as deliberações da II Conferência Municipal do Recife.
Desenvolvimento:
Ana: propõe a inversão da ordem dos pontos da pauta. Começando com a apresentação da
Comissão para atualizar os marcos legais do COMSEA/Recife.
Gleyzi: a documentação do marco legal caducou, são propostas e idéias antigas; e, devemos ter
muitas mudanças. A proposta para a mudança da Lei está pronta, falta alguns detalhes. Devemos
apresentar na próxima reunião. A idéia é enviar por e-mail aos conselheiros para analise e
considerações dos mesmos.
Ana: avalia que as reuniões do COMSEA que acontecem mensalmente são espaços para
deliberações. Desta forma, propõe que as minutas dos marcos legais sejam avaliadas e os/as
conselheiros/as façam as suas contribuições. E que a discussões sejam em cima das
contribuições.
Sendo consenso entre as/os conselheiras/os.
Dilma: Lembra que O Lar Fabiano recebeu uma proposta de trabalhar com as mães a
sensibilidade. Primeiro seria um trabalho com a fabricação de velas. Quando teve a percepção que
com horta seria melhor para trabalhar a “sensibilidade”. Tiveram orientação do SERTA de Glória de
Goitá. O pessoal da horta se interessou em participar da oficina de horta. Hoje, a produção da horta
participa da feira de agricultura urbana no IPA.
Carina: a proposta para a oficina tava pronta; pela manhã seria a teoria e a tarde a prática com o
Seu Júlio.
Ana: articular uma comissão para planejar a oficina da horta, a ser apresentada no dia 22 de set. a
oficina fica pra outubro.
Ana Elizabeth: propõe que a eleição da mesa diretora fique para o próximo ano, devido a vários
fatores que o COMSEA vem passando no momento. Temos a elaboração do PLANSAM/Recife
para este ano, atualização do marco legal do COMSEA/Recife e da finalização desta gestão e
início da próxima.
A proposta foi endossada pela conselheira Gleizy Gueiros e Carina Santos, fala que solicitou a
inclusão como ponto de pauta a eleição da mesa diretora, devido a sua gestão ter completado o
prazo estabelecido no regimento interno. Entretanto, entende que o contexto e, se for de consenso,
concorda em continuar.
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João: propõe que seja estendida a atual gestão até março do próximo ano.
Proposta consensuada por todas/os presentes.
Ana: apresenta quadro com o levantamento sobre os ofícios emitidos e recebidos das instituições
membros do COMSEA/Recife e a participação destas no período desta gestão 2015-2016.
No decorrer da apresentação as/os conselheiras/os destacaram (em amarelo) as organizações
para as quais serão encaminhado ofício indagando o interesse em continuar participando do
COMSEA/Recife.
Deliberado pelo COMSEA/Recife que o ofício seja encaminhado para as seguintes organizações:
Central Única dos Trabalhadores - CUT/PE, Centro de Ensino Popular e Assistência Social do
Recife Santa Paula Frassinetti - CEPAS, Federação dos Trabalhadores da Agricultura de
Pernambuco - FETAPE, Comitê POP Rua e Centro de Revitalização e Valorização da Criança CERVAC.

Encaminhamentos:
•

Na reunião ordinária de outubro, discussão sobre o PNAE, “segunda feira sem carne”.

•

Ofício para Assistência Farmacêutica, solicitando a participação do COMSEA/Recife no
grupo de trabalho.

•

Colocar na pauta da próxima reunião do dia mundial da alimentação, 16 de out.

•

Visita ao galpão dos Movimentos Nacional dos Catadores, dia 19 de set. 14 horas.
Interessados: Ana Elizabeth, Dilma (por conta própria), Carina, Gleyzi, João Tenório.

•

Comissão para horta: Dilma, João Tenório. Carina. Dia 12 de set. ás 14 horas.

•

Comissão para o marco legal, dia 12 de set, pela manhã. Concluída as minutas do marco
legal enviar por e-mail para as/os conselheiras/os registrarem as suas contribuições.

•

Preparar ofícios a ser encaminhado para as seguintes organizações, dia 12 de set.

