
Ata reunião Diretoria Executiva do CONSEA/PR

Aos quatro dias do mês de Julho de dois mil e dezessete, às oito horas e trinta
minutos, reuniram-se na sala de reuniões do DESAN/SEAB, os componentes
da Diretoria Executiva do CONSEA/PR,  Roseli Pittner – Presidente,  Judite
Bartizke –  Vice-Presidente,  Célio -  coordenador da Câmara de temática de
Institucionalidade, Marilze Brandão de Assis – Vice-Coordenador da Câmara
Temática de Direitos Humanos e Soberania Alimentar, Alexsandro Sousa -
vice-coordenador  da  Câmara  Temática  de  SAN  no  Sistema  de  Políticas
Públicas,  Rafaela Lemes Machado  Secretária Executiva do CONSEA/PR e
Daniele Kahlow da Secretaria Executiva do CONSEA/PR. Iniciando a reunião
Rafaela passou à pauta da reunião: 1. Elaboração da Pauta reunião ordinária
de Agosto; 2. Elaboração da cartilha convênio 057/2012; 3.Coresan Pitanga; 4.
Parecer  sobre  titularidade  e  suplência  de  Toledo. 1  .  Elaboração  da  Pauta
reunião  ordinária  de  Agosto;  A pauta  do  mês  de  Agosto  foi  definida  pela
diretoria executiva tendo como destaque a entrega dos oficios de recondução
dos conselheiros onde foi encaminhado que o prazo final para envio dos oficios
de recondução deverão ser enviados à secretaria executiva até o dia 31 de
julho,  a  secretaria  executiva  organizará  os  oficios  recebidos  em  forma  de
relatório e deverá ser apresentado na reunião do dia 14 de agosto, o início da
programação do dia Mundial  da Alimentação onde foi  solicitado o contato e
convite para uma fala do representante da FAO BIASI e o Convite ao Sr. ARI
FROZZA  do CONSEA  de  Pinhais  para  fazer  o  Relato  do  processo  de
construção e elaboração do plano de segurança alimentar e nutricional  e a
gestão de SAN municipal,  2  .  Elaboração da cartilha convênio 057/2012: foi
informado pela secretaria executiva das contribuições recebidas da cartilha que
o CONSEA elaborará,  ficou definido que as contribuições da Cartilha serão
enviadas  até  dia  30  de  Julho  para  o  Conselheiro  Alexsandro,  que  fara  a
diagramação do conteúdo, e depois de diagramado o Conselheiro encaminhara
para Diretoria Executiva para aprovação e contribuições finais.  3  .    CORESAN
de Pitanga: conforme aprovado na plenária de junho a CORESAN de Pitanga
será criada, porém após conversa reunião da CORESAN Ivaiporã e NR de
Pitanga decidiram por aguardar a próxima Conferência Estadual de Segurança
Alimentar  para  assumir  a  cadeira  no  CONSEA/PR,  a  CORESAN  Pitanga
existirá  porém  sem  representatividade  no  CONSEA/PR;  4.   Parecer  sobre
titularidade e suplência de Toledo: Deliberado que será enviado à CORESAN
de Toledo a  instrução  normativa  de  recondução  e  conforme deliberado  em
plenária o suplente assume a titularidade no CONSEA Estadual, e a entidade
que estava como Titular passa a ser suplente seguindo o que está no decreto
Estadual 3033 de 11 de dezembro de 2015, onde consta o Titular e o Suplente
mais votados nas conferências.  Encaminhamentos, Seguindo a reunião ainda
foi  encaminhado  a  elaboração  de  apresentação  sobre  o  papel  dos
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Conselheiros nas CORESANs. A presidente do CONSEA fará contato com a
representação indígena para reconduções. O envio da Instrução Normativa aos
núcleos regionais e conselheiros. Solicitação ao Jurídico do parecer referente
ao Regimento Interno para que seja publicado até a data da próxima reunião
ordinária  no  mês  de  agosto.  Ainda  foi  abordado  o  tema  da  Exposição  de
motivos  da  Câmara  de  DHAA  sobre  agrotóxicos  e  deliberado  que  sua
finalização ocorra na reunião ordinária do mês de agosto. A diretoria executiva
ainda  no  período  da  manhã  participou  do  lançamento  dos  programas  de
Segurança Alimentar e Nutricional no Palácio Iguaçu. Roseli Pittner finalizou a
reunião,  nada  mais  havendo  a  tratar  eu  Rafaela  Lemes  Machado  lavro  a
presente ata, Curitiba, 04 de Julho de 2017.
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