Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional
Decreto 35.101 de 07 de junho de 2010
Ata da VII Reunião ordinária do
Conselho Estadual de Segurança Alimentar e
Nutricional – CONSEA/PE, realizada no dia
25/11/2011
1. As nove horas do dia vinte e cinco de agosto de 2011 (dois mil e onze), na sala de reunião da
2. Secretaria de Agricultura , Avenida Caxangá, 2.200, Bairro do Cordeiro, CEP: 50711000 nesta
3. capital, foi realizada reunião extraordinária do CONSEA-PE. Havendo constatação de quorum
4. regimental foi dado início a reunião. A Pauta do dia foi: I - Eleição da Presidência;. II – Informes
5. sobre a IV Cesan.Estiveram reunidos os componentes do Conselho Estadual de Segurança
6. Alimentar e Nutricional – CONSEA/PE, previamente convocados. Os representantes da
7. Sociedade Civil organizada presentes, cujos Conselheiros estão apresentados na seqüência por
8. ordem do Decreto, foram: Diana de Lãs Mercedes Aburadaba (Fórum Estadual de Segurança
9. Alimentar e Nutricional- FESAN) ;Nathanael Maranhão Valle (Centro Josué de Castro - CJC);
10. Anselmo Monteiro ( Comitê da Ação da Cidadania Pernambuco Solidária- CACPS); Joseilton
11. Evangelista de Souza (Diaconia); Dilma Santos Marcos (Associação Quilombola de
12. Ingazera); Ana Gloria Ferreira (Conselho Regional de Nutrição -CRN-6); Nailde Gonçalves da
13. Silva ( Conselho Regional de Economia Domestica-CRED).Os representantes do Governo do
14. Estado de Pernambuco presentes foram: Mariana de Andrade Lima Suassuna (Secretaria de
15. Desenvolvimento Social e Direitos Humanos – SEDSDH); Maria José da Silva(Secretaria de
16. Desenvolvimento Social e Direitos Humanos -SEDSDH); Alba Maria Damascena (Secretaria de
17. Planejamento e Gestão do Estado de Pernambuco - SEPLAG); Walter Ferreira (Secretaria da
18. Casa Civil); Pedro Martins Gomes (Secretaria da Casa Civil); Marieta Pinho Barros (Secretaria
19. da Educação do Estado de Pernambuco - SEEC); Floreci Maria Ribeiro (Secretaria da Educação
20. do Estado de Pernambuco SEEC); Maria José Monteiro Filha (Secretaria de Desenvolvimento e
21. Articulação Regional-SEDAR); Demais participantes: Maria do Carmo Soares D’ Oliveira
22. (representante do Fórum Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional FESAN). O Presidente
23. Nathanael Maranhão Valle - CJC fez a abertura da reunião, dando boas vindas a todos. Iniciou-se
24. a reunião com definição de uma data para reunião de avaliação da IV Conferência do
25. CONSEA-PE. A Conselheira Mariana Suassuna (SEDSDH) sugeriu um facilitador para
26. conduzir a reunião contendo as cinco sugestões da IV Conferência Estadual do CONSEA-PE.A
27. data e local serão definidos e divulgados posteriormente.Foi consenso a realização da Oficina de
28. Planejamento do CONSEA-PE para o dia 16 de dezembro às 09:00 na Diaconia. A Conselheira
29. Mariana Suassuna (SEDSDH) enfatizou a importância do surgimento no CONSEA-PE de grupos
30. que estão chegando para os trabalhos de segurança alimentar e nutricional no Estado de
31. Pernambuco.A Conselheira Diana Mores (FESAN) fala que o CONSEA-PE está em um
32. momento importante para o País. Foi consenso a extrema importância para o Conselho da
33. presença do Governador Eduardo Campos nos trabalhos do CONSEA-PE .O Conselheiro Pedro
34. (Casa Civil) diz que o CONSEA-PE precisa realizar reunião anual com o Governador Eduardo
35. Campos contendo uma pauta de prioridades.O Presidente Nathanael Maranhão Valle (CJC),
36. ficou muito emocionado em receber um presente contendo livros de Ariano Suassuna que foram
37. “ Romaria da Pedra do Reino” e o “Príncipe do Sangue do vai- e- volta” e declara que foi um
38. aprendizado muito importante para todos a vivencia na construção do CONSEA-PE durante a
39. sua gestão. A Conselheira Maria José (SEDSDH) agradeceu ao Presidente Nathanael Maranhão
40. Valle, pela sua atuação e por tudo o que realizou para a segurança alimentar e nutricional para o
41. estado de Pernambuco junto ao CONSEA-PE.A Conselheira Diana Mores(FESAN) informa que
42. esta deixando a titularidade do Conselho de forma que na FESAN, irá assumir a Conselheira
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43. Maria Zênia.E continua relatando que Fórum Nacional SAN no País tem sido fortalecido nos
44. CONSEAS estaduais, e o FESAN terão sempre disposição para ajudar o CONSEA-PE. A
45. representante da FESAN, Maria do Carmo D’Oliveira, agradece a oportunidade de participar na
46. elaboração da IV Conferência na SAN estadual e ficou feliz por hoje o CONSEA-PE apresentar
47. documentos suficientes para dar continuidade em seus trabalhos.O Conselheiro Walter Costa
48. (Casa Civil), diz que a reunião foi muito bem conduzida para eleição do novo Presidente do
49. CONSEA-PE e ressaltou que é importante a cobrança na formalidade para verificar a legislação
50. e que tem que haver um planejamento prévio do CONSEA-PE e que seja colocado no orçamento
51. de cada secretaria do Governo e seja divulgado a importância do CONSEA-PE. Um gabinete
52. ligado a Presidência no CONSEA-PE e ressalta ainda, o não funcionamento das Cozinhas
53. Comunitárias, no ano de 2011 e sobre a necessidade de supervisionar essas cozinhas existentes e
54. ter a responsabilidade de ser membro do CONSEA-PE.O Conselheiro Joseilton (Diaconia)
55. falou sobre as entidades e sobre a necessidade de conduzir as ações do CONSEA-PE para
56. pessoas que não tem condições mínimas para sobreviver com dignidade e que apresentam
57. dificuldades para ter uma alimentação e que será meta o combate à exclusão social, a miséria e a
58. fome.A Diaconia assumiu o CONSEA ESTADUAL no Rio Grande do Norte, pelo segundo
59. mandato, e diz que em Pernambuco a Diaconia esta apta a contribuir com o CONSEA-PE.O
60. Presidente Nathanael Maranhão Valle (CJC) solicita o artigo da eleição para ler nessa reunião.O
61. Conselheiro Anselmo Monteiro ( CACPS), fala sobre o dia de Ação de Graças que reuniu 150
62. mil pessoas e que recebeu o titulo de cidadão de Paulista, o mesmo fez um relato do CONSEA63. PE e um elogio para a atuação da Diaconia na IV Conferência Estadual SAN e está no
64. momento de extrema importância e lembra que a Secretaria de Educação do Estado de
65. Pernambuco tem 08 (oito) chamadas públicas que irão fornecer alimentos para a merenda
66. escolar, coentro, cebolinha, alface, melancia, melão cebola, cenoura e que poderíamos unir
67. forças.A Conselheira Maria José Monteiro(PRORURAL) anuncia que esta formando um banco
68. de dados para os quilombolas para formar consultorias e são 11 (onze) técnicos e 1 (um)
69. coordenador. A inscrição começa dia 28/11 e termina dia 05/12/2011 necessitando do
70. preenchimento da ficha de inscrição regional do PRORURAL.E informa que com recursos do
71. BNDES fará uma pesquisa para saber o número de quilombolas no estado para o PRORURAL.
72. Foi iniciada a eleição para presidência do CONSEA-PE, após verificação de quorum regimental,
73. sendo eleito o Conselheiro Joseilton Evangelista de Souza da Diaconia. A Conselheira Maria
74. José da Silva ( SEDSDH) relatou a legislação do Decreto 30.195 de 07 de fevereiro de 2007 que
75. cita em seu artigo 5º a composição de 15 (quinze) Conselheiros titulares sendo 10 (dez) da
76. Sociedade Civil e 05 (cinco) membros do Poder Público Estadual e a legislação do Decreto
77. 35.101 de 07 de junho de 2010 que possui 21 (vinte e um) Membros do conselho, sendo 07 (sete)
78. do Poder Público Estadual e 14(quatorze ) da Sociedade Civil.Em relação ao mandato foi
79. estatuído no artigo 7o um mandato de 02 anos podendo haver recondução.O Conselheiro Walter
80. (Casa Civil) solicita que o CONSEA-PE seja representado da seguinte forma:Presidente :
81. Diaconia,Secretaria Geral : FESAN,Secretaria Executiva: Secretaria executiva de Agricultura
82. familiar/SARA.O Conselheiro Nathanael (CJC) solicitou que a votação da eleição do Presidente
83. CONSEA-PE fosse devidamente registrada.O Conselheiro Anselmo, sugere a formalidade do
84. compromisso dos Conselheiros que irão assumir o CONSEA-PE.Maria do Carmo sugere um
85. resumo das pessoas assumidas pelo novo CONSEA .O Presidente do CONSEA-PE sugere que a
86. retirada dos CACPS seja reiterada para fortalecer o novo colegiado. O Conselheiro Anselmo esta
87. empenhado na divulgação do CONSEA-PE na mídia. O Presidente Joseilton Evangelista
88. aprofunda o debate para melhorar o CONSEA-PE.O Conselheiro Anselmo (CAPCS) pergunta
89. para o Presidente eleito Joseilton (Diaconia) sobre como levantar o CONSEA-PE?E que em
90. relação ao acesso á água, como trabalhar para levar água para mais pessoas e tornar a água como
91. um direito e também o saneamento básico ambos direitos incluídos no plano Estadual que visa a
92. redução da pobreza extrema que indica a presença de crianças , adolescentes e jovens de 0 a 30
93. anos perfazendo um total de 70%.O CONSEA-PE poderia agregar com outros órgãos para
94. viabilizar as políticas públicas nas ações, e um desafio enorme para viabilizar essa ações.
95. Recursos nos conselhos para viabilizar na pratica e trabalhar mais com comunidades no
96. CONSEA-PE.Trabalhar no campo da pesquisa na segurança alimentar e nutricional.As ações do
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97. CONSEA –PE deverá ser voltada para a sociedade.“Onde é que estamos, é muito importante.”
98. disse Joseilton (Diaconia).O Conselheiro Pedro (Casa Civil) elogia o novo presidente Joseilton
99. para o CONSEA-PE.O trabalho em grupo será muito importante par ao sucesso do CONSEA-PE
100.
e sugeriu um programa de mídia para as comunidades tradicionais.A Conselheira Maria
101.
Jose da Silva (SEDSDH) disse que engloba todos os itens para formar o grande “guarda
102.
chuva” levar para formalizar o momento do CONSEA-PE.A Conselheira Diana Mores
103.
(FESAN) fala sobre a responsabilidade com a comunidade e ser um instrumento forte
104.
para o CONSEA-PE.O Conselheiro Nathanael convoca todos à votação da nova diretoria
105.
do CONSEA-PE.Finalizando chapa única apenas um voto contrário. Foram 12 ( doze )
106.
votantes.11 favoráveis e 01 contra a nova diretoria.Foi consenso que a indicação da
107.
Secretaria Executiva do CONSEA-PE pertença ao Secretário Executivo da Agricultura
108.
familiar, José Aldo dos Santos. E assim foi encerrada a votação.Foi realizada solicitação
109.
do município de Rio Formoso para aprovação de projeto que apóia uma cooperativa de
110.
produção agrícola e apresenta a documentação toda pronta.O Conselheiro Nathanael
111.
Maranhão (CJC) diz que precisa de um parecer do CONSEA-PE.A Conselheira Maria
112.
José ( PRORURAL) diz que precisa da presença do presidente da cooperativa, de
113.
representantes de dirigentes da cooperativa do município de Rio Formoso. A convidada
114.
da FESAN,Maria do Carmo evidencia que hoje é o dia internacional de violência ao
115.
combate contra a mulher. Não havendo mais nada a tratar o Presidente encerrou a reunião
116.
agradecendo a todos pela presença. A ata foi digitada por mim Taciana Cristovão
117.
Verçosa e lavrada por Ana Glória Ferreira (CRN6), e depois de lida, em mídia digital, e
118.
após aprovada em assembléia ordinária, será anexada à cópia da lista assinada pelos
119.
Conselheiros presentes nessa reunião.
Pernambuco, 25 de novembro de 2011.
____________________
Nathanael Maranhão Valle
Presidente
_________________________
Secretaria
Taciana Cristovão Verçosa
__________________________
Conselheira - CRN6
Ana Glória Ferreira
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