Ata da 24ª Reunião Ordinária do Conselho de Segurança Alimentar e
Nutricional do DF – Consea, em 10 de agosto de 2012.
No dia 10 de agosto de 2012, às 9h40, na sede da Embrapa, o Sr. Secretário
Executivo do Consea-DF, Hérmanos Machado iniciou a 24ª Reunião Ordinária do
Consea – DF com a seguinte pauta: (1) Abertura; (2) Leitura e aprovação da
pauta; (3) Informes - pelo Secretário Executivo do Consea-DF; (4) Palavra do
Secretário de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda Sr. Daniel Seidel;
(5) Posse dos Conselheiros; (6) Indicação do Presidente; (7) Aprovação do Plano de
Trabalho para o Convênio SISAN; (8) Aprovação do Projeto de Convênio
apresentado ao edital MDS, para modernização de 02 Restaurantes Comunitários;
(9) Palavra dos Conselheiros e (10) Encerramento. Os presentes na reunião foram:
da Secretaria de Estado Desenvolvimento Social e Transferência de Renda o
conselheiro titular Daniel Seidel e a suplente Maria de Fátima Cruz Correia de
Carvalho; da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento o
conselheiro suplente Marcelo Botton Piccin; da Secretaria de Estado de Educação a
conselheira suplente Eliene Ferreira Sousa; da Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos a conselheira suplente Fernanda de Faria Fernandes;
da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico a conselheira suplente
Débora Batista; da Secretaria de Estado da Igualdade Racial a conselheira suplente
Leila Regina Lopes; da Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento a
conselheira suplente Elaine Corradini; da Secretaria de Estado de Saúde a
conselheira suplente Adriana Haack de Arruda Dutra; da Pastoral da Criança do
Distrito Federal a conselheira titular Gildete Soares Andrade; do Centro Comunitário
da Criança a conselheira titular Rita Silva Ramos; da Cáritas Brasileira o conselheiro
titular Vitélio Pasa; do Territórios das Águas Emendadas – COTAE o conselheiro
titular Augusto Justiniano de Souza; do Departamento de Nutrição da FS/UNB a
conselheira titular Anelise Rizzolo de Oliveira Pinheiro; da Organização não
Governamental – GENESIS a conselheira titular Clara Terko Takaki Brandão e a
conselheira suplente Ana Maria Campani; da Associação Etnias Ciganas do DF e
Entorno – ACEC o conselheiro titular Elias Alves da Costa; do Movimento
Afrodescedente de Brasília – MADEB o conselheiro titular Rui Perpetuo Gomes e o
conselheiro suplente Carlos Humberto de Oliveira; do Instituto de Cooperação
Desenvolvimento Humano e Social – CODHES a conselheira titular Abiail Ferreira;
da Casa Afrocultural e de Assistência Tenda de Oxalá o conselheiro titular André
Luiz de Souza Santos; do Instituto Brasil Floresta Sagrada - IBRAFS o conselheiro
suplente Alexandre Silveira de Souza; dos Indígenas do Noroeste o conselheiro
titular Rafael Wedero O Wa Were E e o conselheiro suplente João Bosco Buwawe
Tserewe’edi; do Movimento Nacional de População de Rua o conselheiro titular
Jacinto Mateus de Oliveira; da Associação dos Empresários da CEASA DF –
ASSUCENA o conselheiro titular Luciano Cerqueira Vilela; da

Cooperativa dos

Produtores do Mercado Orgânico de Brasília – COOPERORG a conselheira titular
Adelina Justino da Costa Melo; da Pastoral da Pessoa Idosa a conselheira titular Ana
Maria Ferreira Melo; da Obra Social Santa Isabel a conselheira suplente Teresinha
Both; do Instituto Sociedade, População e Natureza – ISPN o conselheiro titular
Rodrigo Almeida Noleto; da Central de Cooperativas de Materiais Recicláveis do DF
e Entorno – CENTCOOP o conselheiro suplente Ronei Alves da Silva; da
Comunidade de Paranoá e Itapuã – CEDEP a conselheira titular Maria de Lourdes
Pereira de Oliveira;

da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Distrito

Federal e Entorno – FETADFE o conselheiro titular Itamar Gomes Vitor; do
Observatório de Políticas de Segurança Alimentar e Nutricional – OPSAN a
conselheira titular Elisabetta Recine; do Conselho de Desenvolvimento Rural
Sustentável do distrito Federal a conselheira suplente Cleusa Maria da silva; do
Conselho Regional de Nutricionista – CRN a conselheira suplente Daniela Pereira do
Couto; da Associação Brasileira pela Nutrição e direitos Humanos – ABRANDH a
conselheira

titular

Marília

Leão;

do

Serviço

Social da Indústria do distrito Federal SESI a conselheira titular Angela Aguirra
Fiorese; do SESC – Mesa Brasil a conselheira titular Marlete Ribeiro Carvalho de
Salles Oliveira; da Secretaria Executiva do CONSEA DF Hérmanos Moreira Machado;
e os convidados: pela SUBSAN/SEDEST: Dillian Silva, Andrielle Andrade, Gabriela
Franco, Helen Duar e a estagiária: Tatiane Nunes Pereira; CAISAN DF: a Secretária
Executiva Bianca Lazarini; a represente do Instituto Sociedade, População e
Natureza – ISPN a Sr. Cristiane de Azevedo Sousa; a representante da Secretaria
de Estado do Entorno do Distrito Federal a Sr. Kelly Lira de Sousa; da Associação
Brasileira pela Nutrição e direitos Humanos – ABRANDH a Sr. Jucimara G. Moraes;
da CORAE/SE-DF a Sr. Mariana Vilela Vieira; do Movimento Nacional da População
de Rua

o Sr. Luis Monteiro e do Brasil Busiwess o Sr. Raul José Ferreira Junior.

Após a aprovação da Pauta a Subsecretária de Segurança Alimentar e Nutricional
do DF, a Sra. Maria de Fátima Carvalho sugeriu uma inversão de pauta, começando
pelo item 8, visto que o Secretário de Estado de Desenvolvimento Social e
Transferência de Renda, o conselheiro Daniel Seidel encontrava-se a caminho da
reunião. A sugestão foi aceita por todos os presentes. A seguir todos fizeram uma
breve auto apresentação. O Sr. Hérmanos avisou que em uma data a ser marcada
haverá a solenidade de posse dos conselheiros, que hoje estão iniciando o pleito,e
em seguida pediu que a conselheira Rita Silva, integrante da Comissão de Transição
explicasse para os conselheiros como transcorreu até o presente momento o
processo de transição do Consea-DF. A seguir passou a palavra para a Sra. Fátima
Carvalho, para dar posse aos conselheiros no biênio 2012/2014. Ela, em breves
palavras destacou principalmente a presença dos Povos e Comunidades Tradicionais
no Consea–DF, parabenizou a todos pela conquista e deu posse simbólica aos
conselheiros, para que empossados pudessem começar os trabalhos. O ítem 8 da
pauta foi apresentado pela a Sra.

Andrielle – SUBSAN, que explicou como foi

conduzido a apresentação de proposta, aprovada “Ad Referendum” deste conselho,
para o edital do MDS para reforma de 2 Restaurantes Comunitários. A proposta foi
aprovada pela MDS em primeiro lugar e publicada no DOU, no dia 20 de julho de
2012. Como parte do processo este Conselho precisava tomar conhecimento de
todos esses atos para referendar a proposta publicada. A Sra. Fátima Carvalho se
dirigiu aos conselheiros para que pudessem fazer suas contribuições. Depois das
colocações e perguntas dos conselheiros respondidas pela Sra. Fátima Carvalho foi
aprovada por unanimidade a proposta publicada. O Sr. Hérmanos anunciou a
presença do Secretário de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda, Sr.
Daniel Seidel e passou a palavra para ele, que inicialmente saudou a todos e disse
que hoje é um dia histórico para o DF, por esta conquista de reestruturação do
Consea-DF, com essa representatividade tão importante e desejada. Reconheceu o
trabalho da equipe da Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional,
especialmente o trabalho realizado pela Subsecretária Maria de Fátima Carvalho em
todo esse processo de reestruturação do Consea-DF. Pediu que cada conselheiro
participasse nas Redes Sociais de suas respectivas cidades para fortalecer a ideia
de intersetorialidade

que precisa acontecer nas políticas públicas. Falou sobre o

Edital do MDS para reforma dos Restaurantes Comunitários, e que a política mais
aprovada do atual governo pelo povo é a política dos Restaurantes Comunitários.
Falou sobre a construção dos Centros POPs para atender a população em situação
de rua, para enfrentamento dessa situação e encerrou sua fala agradecendo e
parabenizando a todos os presentes. Em seguida o Secretário Executivo passou
para o ítem 6 da pauta - Indicação da Presidência pela Comissão de Transição, e
passou a palavra para a conselheira e participante da Comissão de Transição,
Marília Leão fazer suas considerações e apresentou um breve relato de como se
deu o processo de escolha do nome para a Presidência deste Conselho, até chegar
ao nome de Abiail Ferreira, juíza de paz, representante da entidade CODHES, que
luta pelos direitos das mulheres e negros, que tem muito trânsito nos movimentos
sociais e finalizando pediu que fosse aprovado pelo Pleno o nome indicado pela
Comissão de Transição para a Presidência. Em seguida a palavra foi dada a indicada
à presidência, a Sra. Abiail Ferreira que se apresentou e fez um breve histórico de
sua

atuação.

A

palavra

foi

dada

aos

conselheiros

que

se

manifestaram

reconhecendo o grande trabalho realizado pela Comissão de Transição e a ótima
escolha do nome de Abiail Ferreira para a Presidência do Consea-DF. Em seguida o
Secretário Executivo colocou para o Plenário a aprovação do nome de Abiail
Ferreira, para a presidência do Consea-DF para o biênio 2012/2014. Por
unanimidade foi aprovado a nova Presidenta do Consea-DF sob aplausos. A nova
Presidenta agradeceu o apoio de todos. O Secretário de Desenvolvimento Social e
Transferência de Renda, Sr. Daniel Seidel saudou a Presidenta e elogiou o trabalho
da Comissão de Transição e despediu-se do plenário para cumprir outra agenda. O
Sr. Hérmanos passou então para o último ponto de pauta, o ítem 7- Aprovação do

Plano de Trabalho para o Convênio Sisan e convidou a Secretária Executiva da
Caisan-DF, a Sra. Bianca Lazarini para apresentar a proposta do Plano de Trabalho
para o Edital N° 10/2012, do MDS. Terminado a apresentação os conselheiros
fizeram sugestões ao Plano de Trabalho. Dentre elas o apoio do Núcleo de
Segurança Alimentar e Nutricional do DF que é uma parceria do Observatório de
SAN e da Fiocruz, para a realização das oficinas de capacitação de conselheiros
previstas, proposta feita pela conselheira Sra. Anelise Rizollo. Outra proposta
importante, mas que se enquadra no Plano de SAN foi a de garantir a participação
do Entorno em todo esse processo, proposta colocada pelo Sr. Alexandre Silveira.
O Plano de Trabalho para o Edital N° 10 de 2012, do MDS, de Apoio ao
Fortalecimento dos Componentes do SISAN e Apoio a Elaboração /Revisão aos
Planos Estaduais e Distrital de Segurança Alimentar e Nutricional foi aprovado por
unanimidade por todos os presentes, conforme assinatura da lista de presença.
Após a apresentação do Plano de Trabalho, o Sr. Hérmanos fez alguns informes e
foi encerrada a 24° Reunião Ordinária do CONSEA-DF às 12h40min.

Brasília, 10 de agosto de 2012.

Abiail Ferreira
Presidenta do CONSEA-DF

