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Ata reunião Diretoria Executiva do CONSEA/PR
Aos oito dias do mês de Maio 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, os Coordenadores das Câmaras Temáticas, de
Direitos Humanos e Soberania Alimentar - Maria Teresa Gomes de Oliveira,
Câmara de Institucionalidade – Célio, o vice-coordenador da Câmara de SAN
no Sistema de Políticas Públicas – Alexsandro Sousa; Rafaela Lemes
Machado Secretária Executiva do CONSEA/PR e Daniele Kahlow da
Secretaria Executiva do CONSEA/PR. Iniciando a reunião Rafaela realizou os
informes dos recebidos até o momento, ofício GS/0263/2017 referente à
realização da conferência e o ofício 148/2017 do Centro de Apoio Operacional
das Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos Humanos referente ao
monitoramento da Lei nº 16.751/2010 que trata da merenda escolar orgânica e
seguida passou à pauta da reunião: 1. Elaboração da Pauta reunião ordinária
de junho; 2. Elaboração da cartilha convênio 057/2012; 3. Fundo de SAN; 4.
Esclarecimento do planejamento estratégico das câmaras; 5. Orientação as
Coresans e atuação do Ministério Público do Paraná na adesão ao SISAN –
Promotora Ana Paula Pina Gaio. Rafaela, informou que a Promotora não
poderia comparecer à reunião e que ficou acertado com a promotora que o
assunto de pauta 5. Orientação as Coresans e atuação do Ministério Público do
Paraná na adesão ao SISAN – Promotora Ana Paula Pina Gaio será
apresentado na próxima reunião ordinária do CONSEA/PR no dia 12 de junho
no período da tarde; seguindo 1. Elaboração da Pauta reunião ordinária de
junho; pauta do mês de junho foi definida pela diretoria executiva que por ser
uma pauta intensa, as contribuições de pauta encaminhadas pelos
conselheiros serão acolhidas porém serão inseridas somente na reunião do
mês de Agosto, foi sugerido pela Conselheira Maria Teresa uma mesa de
diálogo com a participação do Núcleo de Estudo e Saúde Coletiva UFPR
(Nesc) e acatado pela diretoria executiva que também convidará a Promotora
do MP para participar da mesa, foi encaminhado que a Câmara de
Institucionalidade elaborará proposta para recondução dos conselheiros do
CONSEA passando para o próximo assunto da pauta 2. Elaboração da cartilha
convênio 057/2012, como definido na última reunião a Diretoria Executiva ficará
com a coordenação e a elaboração da cartilha, foi deliberado que serão
elaboradas duas cartilhas, a primeira será referente a Educação Alimentar e
Nutricional (EAN) a elaboração ficou a cargo da Nutricionista do DESAN Márcia
e da Conselheira Maria Teresa Gomes de Oliveira, a segunda cartilha deverá
conter orientações sobre o CONSEA, SISAN, papel dos conselheiros e
CORESAN sendo que ficou a cargo da secretaria executiva do CONSEA
apresentar na reunião ordinária de junho o esqueleto dos conteúdos com as
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sugestões apresentadas na última plenária pelas câmaras, para que os
conselheiros possam contribuir com os assuntos; seguindo foi discutido sobre
3. Fundo de SAN foi definido pela diretoria executiva que a câmara de SAN no
Sistema de Políticas Públicas elaborará nota de esclarecimento referente a
carta que foi encaminhada aos prefeitos onde houve um equívoco no texto
dando entendimento diferente do que o pretendido, já a Câmara de
Institucionalidade ficou responsável por analisar e prestar parecer a minuta do
projeto de lei do Fundo de SAN encaminhado pelo município de Alto Paraíso; 4.
Esclarecimento do planejamento estratégico das câmaras, foi realizada a
leitura do planejamento estratégico e encaminhado que será feito um
detalhamento dele e em caso de dúvidas a secretaria executiva entrará em
contato com as câmaras para saná-las; dando continuidade, foram respondidas
as provocatórias encaminhadas pela CORESAN de Londrina, ainda foi
encaminhado que seja solicitado um parecer jurídico quanto a recondução da
suplência de Pato Branco onde o suplente foi eleito vereador em seguida sem
mais o que tratar Roseli Pittner finalizou a reunião, nada mais havendo a tratar
eu Rafaela Lemes Machado lavro a presente ata, Curitiba,08 de Maio de 2017.

