CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
COMSEA/Recife

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA - COMSEA/RECIFE
Data: 17/05/16
Horário: 14:00h
Local: Sala de reunião do gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos
Humanos - SDSDH
Pauta:
Informes
Percepção do Seminário: Educação Alimentar e Nutricional
Preparativos para a Exposição Fotográfica

Desenvolvimento:
A reunião foi iniciada às 14h40m com a presença da A3P – Agenda Ambiental na Administração
Pública, pelo conselheiro Nilo, representante da Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade.
Passando para os informes, Nilo comenta sobre a Audiência Pública para discutir a Implementação
do Programa Municipal da Merenda Escolar Vegetariana, no dia 30 de maio de 2016, das 10 as 12
horas, na Câmara Municipal. Carla – um dia com alimentação vegetariana não tem problema na
questão nutricional; Ana – fala questiona sobre neste processo todo falta a participação dos
estudantes, dos profissionais da educação, saúde. Devemos apresentar o COMSEA Recife e sua
proposta para Segurança Alimentar no município e Educação Alimentar, como por em prática os
30% da agricultura familiar, orgânica. Recomenda-se representantes do COMSEA na Audiência
Pública, como preferência a presidente e vice-presidente do COMSEA. Ana – a repercussão na
SDSDH foi muito boa por parte dos participantes. Elizabeth – lembra que fizemos uma avaliação no
final da apresentação do Seminário. Considerar o conteúdo do Seminário para desdobrar em
estratégias práticas. Sobre a Exposição fotográfica ficou para a próxima reunião com a maior
participação de representantes da sociedade civil.

Encaminhamentos:
Enviar Lei nº 18.213/2016, que institui o Sistema Municipal de Segurança Alimentar e
Nutricional – SMSAN/Recife para os conselheiros e organizações da sociedade civil
representadas no COMSEA/Recife. Responsável: João Tenório
Enviar a planilha do Planejamento/2015 com as devidas sinalizações. Responsável: Ana
Elizabeth
Articulação o CONSEA/PE (Zênia Tavares/Natanael Valle/Reginaldo Xavier) para
facilitar/moderar o encontro de elaboração do Planejamento/2016. Responsável: Carina
dos Santos

