
 

CONSELHO MUNICIPAL DE 
SEGURANÇA ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL (COMSEA) 
DADOS DO CONSELHO 

Endereço: O COMSEA/Recife não tem sede. A Gerência de Segurança 
Alimentar e Nutricional da Secretaria de Desenvolvimento Social e Diretos 
Humanos executa o apoio técnico e administrativo ao Conselho. 

E-mail: comsearecifepe@gmail.com 

Telefone: O COMSEA/Recife não tem telefone. Utiliza o da Gerência de SAN 
da SDSDH/PCR para contatos. 

Local das reuniões: Sala de reuniões do Gabinete da SDSDH/PCR 

Periodicidade dos encontros: Mensal. Toda terceira terça-feira do mês. 

Lei de criação: Lei nº 17.019/2004 

Há divulgação na internet: Não 

APRESENTAÇÃO 

ATRIBUIÇÕES  

De acordo com a Lei nº 17.019 de 21 de julho de 2004, compete ao 

COMSEA/RECIFE: 

• Propor, acompanhar e deliberar sobre as ações no Município do Recife na 

área de Segurança Alimentar e Nutricional;  

• Mobilizar e estimular a sociedade civil organizada para o controle social 

das ações do Programa de Combate à Fome e a Segurança Alimentar e 

Nutricional no Município do Recife; 

• Propor e estimular as instituições públicas a realizarem estudos que 

contribuam na elaboração de políticas, programas e ações ligadas à 

Segurança Alimentar e Nutricional do Município do Recife; 

• Elaborar seu Regime Interno; 

• Promover e coordenar a campanha de conscientização da opinião pública, 

para maior conhecimento da Segurança Alimentar e Nutricional, facilitando 

a sua contribuição no desenvolvimento do projeto; 



 

• Desenvolver sistema de acompanhamento permanente de temas 

fundamentais na área de Segurança Alimentar e Nutricional, de acordo 

com a necessidade do COMSEA/Recife; 

• Propor formas de financiamento das ações do Programa de Combate a 

Fome. 

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO 

Em anexo, Composição COMSEA Recife 2016 atualizada; onde constam as 

entidades da Sociedade Civil e Secretarias/Órgãos governamentais. 

Atualmente o COMSEA/Recife encontra-se em processo de reestruturação, 

devido algumas entidades que não estão participando das reuniões e serão 

substituídas por entidades representativas de segmentos, que tenham alguma 

participação ou ação correlata com Segurança Alimentar e Nutricional como: 

Pescadores Artesanais, Catadores, População em Situação de Rua, Povos e 

Comunidades de Matriz Africana.  

NORMAS REFERENTES AO CONSELHO 

Em anexo, Decreto nº 20.827, de 15 de dezembro de 2004, institui o 

Regimento Interno. 

DATA E HORA DAS REUNIÕES MENSAIS DO COMSEA/Recife 

Em anexo, Calendário das Reuniões Ordinárias 2015-2016, que foi pactuado 

no Planejamento Anual/2016. Este calendário foi divulgado entre os/as 

conselheiros/as via e-mail. 

INFORMAÇÕES REFERENTES ÀS REUNIÕES DO COMSEA/Recife 

Reuniões Ordinárias e Extraordinárias: 15/set/2015, 20/out/2015, 17/nov/2015, 

19/jan/2016, 16/fev/2016, 19/abr/2016, 17/mai/2016, 21/jun/2016, 26/jul/2016, 

16/ago/2016 e 06/set/2016. 

 



 

INFORMAÇÕES SOBRE O ÚLTIMO PROCESSO ELEITORAL DO COMSEA 

A posse da atual diretoria foi divulgado no site informativo.digital – Informativo 

da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, do dia 06 de 

outubro de 2015.  

Em anexo, matéria publicada no Diário Oficial do Recife do dia 17 de setembro 

de 2015, sobre a posse da atual diretoria do COMSEA/Recife. 

Com a instituição do Sistema Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional 

(SMSAN/Recife), pela Lei nº 18.213/2016 e, conforme o Planejamento 

Anual/2016 do COMSEA/Recife, estamos em processo de atualização dos 

seus marcos legais (a Lei nº 17.019/2004 que o instituiu e o Decreto nº 

20.827/2004 que o regulamenta).  

De acordo com a decisão do seu Pleno, na Reunião Extraordinária no dia 06 de 

setembro de 2016, o COMSEA/Recife deliberou, que a vigência do mandato da 

atual diretoria seja estendida até março de 2017. 


