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ATA DA 112ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO DE 1 

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO-2 

CONSEA/ES. Aos 22 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às 3 

13h30min, reuniram-se na Sala de Reunião III da Secretaria do Estado de Trabalho, 4 

Assistência e Desenvolvimento social, os seguintes conselheiros: a) representantes 5 

governamentais: Nilcéia Maria Pizza – Titular/SETADES; Paula Cristina Rocha da 6 

Silva Viana – suplente/SETADES; Ludmila Reis – Suplente/SEDU; Livia Neitzl da 7 

Silva – Titular/SESA; Deivison Souza da Cruz – Titular/IJSN; b) representantes da 8 

sociedade civil: Marilene Rodrigues Cristo – Titular/ACELES; Jaqueline Moreira de 9 

Araijo – Suplente/ACELES; Oderson Fernandes – Suplente/INSTITUTO KENNEDY 10 

PALACE; Alcemi Almeida de Barros – Titular/GESAN; Vanilza da Penha Muller de 11 

Paula – Titular/Programa Mesa Brasil; Laydiane Silote Barbosa – Titular/ANEES; 12 

Carolina Iris Cardoso Rocha Passos – Titular/CRN4; Walace Luiz Herbst – 13 

Suplente/CRN4; Rosemberg Moraes Caitano – Titular/APN’S; c) convidados e 14 

observadores: Fabio dos Anjos Ramos – CAISAN/ES d) sendo justificada a 15 

ausência dos conselheiros: Patricia Ferraz do Nascimento – Titular/SEAG 16 

Expediente: Aprovações das Atas 106, 107, 109, 110ª Sessão Plenária ordinária. 17 

Ordem do Dia:  1- Atividades desenvolvidas em 2017; 2- Atividades do CONSEA-ES 18 

2018; 3- Encontro Nacional da 5a + 2; 4- Estrutura e Recursos do CONSEA-ES.  19 

Palavra Livre. O Presidente Alcemi deu início a 112ª sessão plenária ordinária 20 

realizando leitura dos expedientes. O Presidente Alcemi Almeida sugere um 21 

reordenamento dos pontos de pauta. O Conselheiro Rosemberg sugere como ponto 22 

de pauta a Formação CPCM. O Presidente Alcemi indicou os seguintes pontos de 23 

pauta; Recomposição da Mesa Diretora, GT Regimento Interno e GT Relatório 24 

Encontro Estadual 5+2. Como informe o Conselheiro Rosemberg acrescentou 25 

Festejo de Queimado.. A Conselheira Jaqueline Moreira a Pesquisa do Programa 26 

Bolsa Capixaba e Semana Estadual de Conscientização de Doenças Raras. O 27 

Conselheiro Walace Luiz a Avaliação dos Seminários Regionais EAN´S PAA+CI. O 28 

Presidente Alcemi a Plenária COMSEA/VITÒRIA-28-02, casa dos conselhos e a 29 

Reunião MDS/SETADES/CISTERNAS. A Conselheira Nilceia Maria a CDA 2018 e 30 
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17° Encontro da CAISAN Nacional. O Presidente Alcemi solicita os conselheiros 31 

uma breve apresentação para esclarecer o motivo pelo qual proporam esses 32 

informes. O Sr. Alcemi Almeida sugere que haja uma inversão dos pontos de pauta 33 

para que não se prolongue a Plenária. Primeiro Ponto de Pauta; Formação 34 

CPCM: O Conselheiro Rosemberg inicia falando sobre a ultima reunião da CPCM 35 

ocorrida no dia 23 de novembro de 2017, ele faz aos Conselheiros o convite para 36 

participar da formação para os Conselhos Municipais que ocorrerá no dia 21 de 37 

março de 10horas às 17horas no auditório da SETADES. Alcemi apresenta Fabio A. 38 

Ramos, Secretário Executivo da CAISAN aos conselheiros. Segundo Ponto de 39 

Pauta; Recomposição da Mesa Diretora: O Presidente Alcemi solicita ao 40 

Conselheiro Rosemberg que realize a leitura do ofício de substituição de 41 

representantes (Titular e Suplente) enviado pela SETOP. Como a ex Conselheira 42 

Almira Cola fazia parte da mesa diretora o Presidente Alcemi abre a vaga para os 43 

conselheiros do governo que sentirem interesse a compor a mesa diretora. Nenhum 44 

conselheiro se habilita, havendo vacância na mesa diretora. A Conselheira Jaqueline 45 

e o Coselheiro Rosemberg sugerem como encaminhamento que seja feita uma 46 

menção honrosa para A Srª. Almira. Os conselheiros aprovaram a proposta feita. 47 

Terceiro ponto de pauta; GT Regimento Interno: O Presidente Alcemi inicia 48 

falando sobre a fragilidade do regimento interno e uma das atribuições dessa nova 49 

gestão seria reavaliar o regimento e após analises apresentar proposta para mesa 50 

diretora e posteriormente o pleno para aprovação da prosposta do regimento interno. 51 

A resolução que trata da composição do GT foi publicada em janeiro de 2018 com os 52 

seguintes componentes. Governo: Paula Cristina Rocha da Silva Viana e Maria 53 

Meneguelli Tanure. Sociedade Civil: Rosemberg Moraes Caitano, Marilene 54 

Rodrigues Cristo, Alcemi Almeida de Barros e Carolina Iris Cardoso Rocha Passos.  55 

O Presidente Propôs a reunião do GT regimento interno para o dia primeiro de 56 

março no período da tarde. Encaminhamentos: Enviar aos conselheiros o regimento 57 

interno e fazer a convocação dos membros do GT para data acima. Quarto Ponto 58 

de Pauta; GT Relatório Encontro Estadual 5+2: O Presidente sugere que se inicie 59 

o relatório do encontro estadual para ter um produto sistematizado do encontro para 60 
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que a Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social 61 

possa publicar. O Presidente propõe a criação de um grupo de trabalho para finalizar 62 

esse relatório. Os conselheiros: Jaqueline, Deivison, Alcemi, Carolina, Rosemberg, 63 

Marilene e Oderson, se habilitaram a integrar o GT do Relatório do Encontro 64 

Estadual. A conselheira Jaqueline indagou se não havia um GT na Comissão 65 

Organizadora que se extinguiu no fim do Encontro Estadual. Acemi esclarece que 66 

dentre os aproximadamente 14(quatorze) integrantes da Comissão apenas 06(seis) 67 

a 08(oito) participaram efetivamente da organização e se dividissem para ter um 68 

grupo responsável para elaborar o relatório ficaria defasado a organização. Para o 69 

relatório que foi enviado para o CONSEA Nacional alguns participaram da 70 

construção, a mesa diretoria aprovou e encaminhou para o CONSEA e a proposta 71 

para o relatório final do encontro seria mais detalhado usando como base o enviado 72 

para o CONSEA Nacional. Encaminhamentos: O Presidente pede para secretaria 73 

executiva encaminhar o relatório síntese para os conselheiros. Os conselheiros 74 

questionam o porque do nome da Mariana Marangoni (Secretária Executiva) 75 

aparece quando recebem o e-mail, e pedem para retirar, pois ao verem o nome da 76 

mesma não imaginam que o e-mail seja do CONSEA. As ATAS 108° e 109° foram 77 

aprovadas. A ATA 111° será modificada pois não hove quórum e sim uma reunião 78 

da mesa diretora ampliada. Os Conselheiros iram se manifestar para modificações a 79 

respeito das ATAS 106°, 107°, 110° e 111°. Quinto Ponto de Pauta; Atividades 80 

desenvolvidas em 2017: O Presidente sugere como encaminhamento que seja feito 81 

um relatório síntese sobre as atividades desenvolvidas pelo conselho ocorridas no 82 

ano de 2017, que será feito pela mesa diretora com os nomes dos conselheiros e as 83 

atividades realizadas. Sexto Ponto de Pauta; Atividades do CONSEA-ES 2018: O 84 

Presidente solicita que as comissões permanentes tragam sugestões para 85 

calendário e possíveis atividades, para que seja aprovada no Pleno sobre o 86 

calendário 2018, atenção as datas referente ao calendário da copa e de eleições. Já 87 

está programado o projeto de cisterna, e também as visitas aos municípios que não 88 

foi possível realizar algumas assessorias no ano de 2018, mas já tem uma fila de 89 

municípios para serem assessorados.Também tem a demanda do sistema prisional 90 
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referente as velações no campo da segurança alimentar onde há a necessidade de 91 

acompanhar, segundo relatos recebidos por Rosemberg, será levado a mesa 92 

diretora para conhecimento para compartilha com o pleno para devidos 93 

encaminhamentos. O CRN também acompanhara como já o fez. Lembra que 94 

Cachoeiro fez adesão ao SISAN. Alcemir lembra que as CP’s devem trazer os 95 

planejamentos para adequar o calendário do CONSEA. O Srº Alcemi indaga se o 96 

Fabio poderia responder se há alguma oficina territorial prevista para não conflitar o 97 

calendário, relacionado ao projeto técnico dos convênios. Explica que são dois 98 

convênios: Um do projeto cisternas e o outro convenio do SISAN e as etapas dos 99 

encontros regionais foram executados com esse convenio, com execução para o 100 

ano de 2018 ainda e indaga a Srª Nilceia se pode falar sobre a agenda de 2018 e 101 

para que o conselho possa acompanhar mais de perto. A srª Nilceia respode que o 102 

recurso para o projeto cisternas amarrou-se a primeira parcela para as metas 1,2 e 103 

3, e destas metas estava previstas oficinas e como nos encontros já haviam 104 

debatido as temáticas. No primeiro período não há possibilidade e o segundo 105 

período do ano há a eleição, solicitando a orientação que as atividades previstas na 106 

meta 04 podem ser executadas na segunda parcela, para poderem fazer o 107 

planejamento, a segunda parcela deveria ter sido transferida no ano de 2017, 108 

consultaram o MDS e ahuardam retorno, a partir do retorno fazer do planejmaneot 109 

da pra executar várias ações que estão previstas na meta 04 estão, mas não chegou 110 

o recurso e parte 04 da meta fica comprometida a execução. Como 111 

encaminhamento: CP’s encaminharem as agendas das atividades para a reuinão da 112 

mesa diretora, para o pleno definir as prioridades das agendas e refaze o calendário, 113 

caso necessário e o informativo das atividades 2017, responsabilidade da mesa 114 

diretoria. Sétimo Ponto de Pauta; Encontro Nacional da 5a + 2: O Presidente 115 

informa que durante os dias 06 a 08 de março ocorrerá o Encontro Nacional, 116 

finalizando as etapas dos Encontros Municipais e do Encontro Estadual. Os 117 

representantes que participaram do governo serão: Vanessa A. Justino Borges, 118 

Thais Cristina Alves Guerra. Representantes da sociedade civil: Rosemberg Moraes 119 

Caetano, Anajete Coelho Pinto, (Teo) Telma Pereira da Silva, além dessas vagas o 120 
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Estado tem uma vaga para segmento dos Pomeranos, graças a participação de um 121 

Pomerano que participou de encontros e conferência. A orientação do Consea 122 

Nacional era que a vaga estava condicionada a obrigatoriedade da participação na V 123 

Conferência de 2015, não se encontrou a pessoa que participou e em debate da 124 

mesa diretora e com orientações do CONSEA Nacional encaminhou como 125 

representante a Selene Hammer Tesch que participou dos encontros do ano de 126 

2017 e enviou no relatório final essa informação, deixando a cargo do CONSEA 127 

Nacional liberar ou não a vaga para a Srª Selene. Alcemir informa que estará no 128 

Encontro Nacional como conselheiro Nacional e não representando o CONSEA-ES e 129 

no informativo 04 consta as informações sobre o evento, onde não haverá 130 

possibilidade de credenciamento para observadores, o evento será realizado no 131 

Hotel Nacional. Encaminhamentos: Encaminhar aos conselheiros os informes IV e V 132 

do CONSEA Nacional para os Conselheiros. Oitavo Ponto de Pauta; Estrutura e 133 

Recursos do CONSEA-ES: O presidente fala sobre as dificuldades enfrentadas 134 

pelo Conselho no ano de 2017 em relação a recursos, necessário uma atenção 135 

especial esse ano em otimizar os recursos e brigar por eles. Esse ano não 136 

receberam o convite, embora tenha solicitado desde 2017 à SETADES a 137 

participação do conselho do debate do recruso que envolve a segurança alimentar. 138 

Não foram chamados no ano de 2017 e até o momento também não. A conselheira 139 

Jaquele indaga se o coneslho não foi chamado para participar da projeção 140 

orçamentária, onde todos os segmentos da SETADES deveriam ser chamados e se 141 

não há um recurso específico. Alcemir informa que a Subsecretária de Assistência 142 

Social fez uma conversa referente a eventos apenas, em questão de diária no ano 143 

de 2017 apenas e não há recurso específico. Nilceia informa que a gerência não foi 144 

chamada para participar de nenhum processo sobre a questão orçamentária, lembra 145 

aos membros da mesa diretora e na reunião da CPIII, que na época sobre a 146 

discução sobre orçamento, orientou que se o CONSEA quisesse uma rubrica 147 

específica, faça o projeto e apresente que essa seria a hora, e indaga aos 148 

conselheiros se recordavam. Recorda que a CPIII solicitou a prestação de contas de 149 

recurso e informa que a lei orçamentária foi aprovada e publicada no DIO, 150 
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provavelmente em 27 de dezembro, sem a participação da gerência, com a ação de 151 

implementação da SISAN e as ações da gerência. Alcemi respondendo a Jaqueline, 152 

que não foram chamados enquanto conselho. Nilceia também responde que a 153 

gerência não foi chamada também. Jaqueline informa que no CONDEF é diferente, 154 

onde “Fabio” instruía diferente, onde o CONDEF manda o planejamento e em cima 155 

há uma previsão orçamentária, eles mandam o orçamento e nunca foi aprovado, 156 

mas enviam da mesma forma, todos os setores dentro da secretaria tem que passar 157 

para o subsecretário para repassar para o governo, inclusive para o Secretário de 158 

Direitos Humanos, complementa que não sabe como a Secretária de Assistência 159 

fez. Alcemi informa que no ano de 2018 a Subsecretária Clarice Imperial não 160 

chamou para participar. Nilceia lembra que orientou a faze um oficio para solicitar 161 

uma rubrica, e não tem como discutir se não sabe quanto tem, essa discução numa 162 

perspectiva de gerência. A matéria de Segurança Alimentar não é só na SETADES. 163 

Alcemi informa que a rubrica da segurança alimentar, do SISAN esta alocada na 164 

SETADES. Nilceia responde que não o CONSEA. Alcemi lembra que foi a Secretária 165 

que brigou para a segurança alimentar estar na SETADES para receber recurso, 166 

mas não das condições para o funcionamento do conselho, falando com pesar, 167 

quando Jaqueline fala isso é com pesar, não estamos falando sobre a gerência e 168 

sim da Secretária, pois o Conselho não é subordinado a gerência e isso precisa ser 169 

descontruído dentro da setades, uma vez que no organograma da SETADES, 170 

mostra o vinculo da SETADES e não subordinado a alguma secretária ou gerência, 171 

o CONSEA não que brigar com gerência, mas conversar pelos acessos com quem 172 

tem que conversar. O srº Rosemberg pede a palavra e fala que enquanto 173 

representantes do controle social tem que tomar atitude em relação ao falso 174 

orçamento participativo. Exemplifica com a população de Vitória que fica 175 

impossibilitada de participar do orçamento participativo, pois marcam pra Guarapari 176 

sem tempo hábil para garantir a participação. Onde para a mídia existe controle 177 

social, mas é um faz de conta. Complementa com a necessidade de instrumentalizar 178 

esse discução com a mesa diretoria e a CPIII par puxar esse discução antes do 179 

próximo orçamento, para trazer à plenária a debate. Jaqueline desabafa que a 180 



 

                                     

 

 
 
 

CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – CONSEA/ES 
Instituído através do Decreto nº 1141-S, de 29 de maio de 2003. 

 

 7

sociedade civil é muito necessária, a televisão fala que não adianta só reclamar e 181 

tem que participar, mas quando nos dispomos a contrinuir com o país, parecemos 182 

formiguinhas, onde somos um estorvo necessário para assinar os relatórios e fazem 183 

que as coisas caminhem em prol do governo e a gente que trabalha em prol da 184 

sociedade e pelo coletivo para amplitudo disso e  o governo e a sociedade civil 185 

deveriam caminhar juntos  nas deliberações e encaminhamentos em prol de quem ta 186 

na ponta e precisa, mesmo não sabendo quem somos nós, pode parecer mínimo, 187 

mas pra quem ta na ponta faz a diferença, onde a sociedade civil parece um estorvo, 188 

um peso para o governo carregar, mas somos necessários em questões de recursos 189 

financeiros para o governo. Acredita que é necessário conversar com a secretária 190 

para caminhar 2018 juntos nesse sentido. Acredita no papel dela no exercício do 191 

controle social, quer continuar e lutar pela politica. Alcemi informa que o 192 

encaminhamento seria conversar com a Secretária.  Marilene informa que além 193 

da CPIII além de fazer o trabalho que deve ser feito a CAISAN precisa fazer o papel 194 

dela e articulação com a Secretária de Estado. Direciona sua fala ao Fabio que ao 195 

assumir a secretaria, para que a CAISAN tome essa postura e se teve essa falha no 196 

orçamento, o que foi previsto para o CONSEA 2018 para poder trabalhar em cima do 197 

que esta previsto. Alcemi faz uma observação que Fabio não esta presente para 198 

responder, compreende que a fala da Marilene era necessária e não foi a intenção o 199 

direcionamento para o Fábio e sim para a CAISAN e que o mesmo pode anotar e 200 

repassar, não precisando de responder a fala da Marilene. Nilceia faz uma sugestão 201 

para que o conselho olhasse o que ficou de recurso e o foi cumprido do 202 

planejamento, se tiver um planejamento, para poder conversar com a Secretária. De 203 

recurso federal tem o que foi publicado em 07 de dezembro de 2017, a ação do 204 

CONSEA é a 2201, o recurso que referente ao CONSEA e a CAISAN. Precisa saber 205 

se tem e se não tem pra ver o que é necessário. Rosemberg afirma que não é olhar 206 

se tem ou se não tem, é construir juntos, se é participativo, seguinifica que a outra 207 

parte tem que construir junto e não receber o presente de grego no final. Alcemi 208 

entende a colocação de Nilceia e complementa que esse recurso que esta lá, não 209 

nos tem enquanto contribuição do conselho, não sei se no orçamento das 210 



 

                                     

 

 
 
 

CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – CONSEA/ES 
Instituído através do Decreto nº 1141-S, de 29 de maio de 2003. 

 

 8

Secretárias tem recurso para CAISAN, ou se por hipótese tudo da CAISAN esta 211 

alocado somente na SETADES e nesse recurso do SISAN, ai não é CAISAN. 212 

Deivinson pede a fala e tem que consta essas deficiências do CONSEA para 213 

execução, mas a chamada seria que constasse no relatório dos encontros essas 214 

deficiências. Alcemir faz o encaminhamento que no lugar de aparecer a questão 215 

orçamentária no relatória das conferências por não ser debatido de forma 216 

aprofundada, aparcendo de forma pontual, aparece na síntese das atividades do 217 

conselho. Para tranquilizar Nilceia e Deivinson o CONSEA encaminhou um oficio em 218 

2017 relatando a Secretária as dificuldades do CONSEA, relatório síntese de 2017 219 

irá detalhar mais. Alcemi pontuo que discutiram estrutura e orçamento e que essas 220 

demandas não são só do CONSEA e que cada um deve levar essas demandas para 221 

a secretaria. A gente também que contribuir para o debate do orçamento e já 222 

defendemos isso e que as o debate de SAN e as ações da CAISAN e do CONSEA, 223 

não fique único e exclusivamente na SETADES, mesmo que esteja alocado nesta 224 

secretaria, para que tenham rubricas especificas para a SAN. Direciona a fala à 225 

Nilceia e lembra que ao participar de oficinas junto a Mariana Marongoni que esse 226 

debate não é do CONSEA Estadual, é também nacional e refional, a CAISAN 227 

Nacional também esta imcorporando, de que tenhamos rubricas espeficas para o 228 

CONSEA e para a CAISAN junto ao governo federal. Deivinson pede para fazer um 229 

adeno, descolando do debate governamental, não chegou o ponto ainda de que 230 

SAN seja um debate emergência, a pressão em torno do debate tende a aumentar e 231 

acredita que esse ano não dará conta, mas que a agenda tende aumentar e temos 232 

que nos preparar para o pior. Alcemi informa que o debate a nível Nacional já esta 233 

acontecendo e as questões tem se agravado diretamente nas cidades e nos 234 

municípios, principalmente nos povos e comunidades tradicionais, o CONSEA 235 

Nacional tem atividades emergências já em Mato Grosso para levar a SAN para 236 

esses povos. Por mais que o estadual tenha o debate, esta muito longe de debate 237 

dos municípios, lá na ponta com as comunidades, já avançamos, mas discutimos 238 

numa ótima de metropoli, mas nos guetos não conseguimos chegar e deveríamos 239 

estar lá, e existem o debate de que famílias não aparecem nos números e essas são 240 



 

                                     

 

 
 
 

CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – CONSEA/ES 
Instituído através do Decreto nº 1141-S, de 29 de maio de 2003. 

 

 9

a prioridade. Informes: Festejo de Queimados no dia 17 a caminhada noturna, 241 

sainda da serra rumo a ruina de quimados, no dia 18 pela manhã acontecerá a 242 

celebração macro ecumênica, onde o povos e comunidades tradicionais partilham o 243 

pão, a semente, algo significativo. No dia 21 acontecera a Sessão Solone de 244 

Queimados e estão no calendário da CEPPIR. Jaqueline informa sobre Pesquisa do 245 

Programa Bolsa Capixaba, pesquisa que tem bolsas da FAPES, 04 da graduação, 246 

02 para o mestrado. A avaliação conterá o debate da segurança alimentar, o 247 

CONSEA poderia articular, e que as bolsas não fiquem só no curso de serviço 248 

social, mas também no de nutrição, Vitori Nunes do Santos está organizando. 249 

Semana Estadual de Conscientização de Doenças Raras nos dias 26 de 27 no 250 

elefante branco no HUCAM, na programação tem palestras e debates, conhece 251 

alguns médicos e esses possuem um bom debate e tem aproximação com a 252 

alimentação. Walace informa sobre a Avaliação dos Seminários Regionais EAN´S 253 

PAA+CI aconteceram no Brasil inteiro no ano passado, evento puxado pelo MDS em 254 

parceira com o CFN para trabalhar a questão alimentar nos estados e municpios, 255 

aliados a essa modalidade o PAA ainda era novo, queriam trabalhar isso 256 

massivamente, com ajuda da Universidade Federal de Ouro Preto, a avaliação foi 257 

feita em cima da metodologia e dos resultados obtidos e foi considerado exelente, 258 

mesmo sem a participação de todos os Estados. Bahia e Sergipe lotaram o evento. 259 

Os CONSEA estaduais e a CAISAN fizessem em fórum para garantir o olhar a 260 

questão do PAA, uma vez que foi gravemente atingida com os cortes orçamentários. 261 

Alguns estados têm orçamento, mas não tem recuros o governo federak pede-se 262 

para não o executa-las. Alcemi informa que no CONSEA Nacional na reunião de 263 

presidentes em setembro ou outubro, onde a comparação do orçamento em 2017 264 

com o governo Dilma, além do corte, não estava executando o recurso. Walace 265 

complementa que essa questão acaba não atendendo a realidade dos municípios e 266 

é um defcit muito grande, o MDS recebeu esses apontamentos junto uma série de 267 

organizações fazendo essa discussão. Alcemi faz o registro da contribuição do 268 

CRN4 e do CFN, em trazer esse debate para categoria em termos de poliítica e de 269 

atuação profissional. Alcemi Informe da Plenária do CONSEA de Vitória no dia 28 de 270 
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fevereiro onde foi convidado, mas não saberia informar se enquanto conselheiro ou 271 

professor, para participar do processo de formação, pedindo para faze uma fala e 272 

convida mais conselheiros. Reunião do MDS, SETADES e Cisternas, o coordenador 273 

do Projeto Cisternas Victor Leal Santana, apresentaram o projeto para o CONSEA, 274 

Incaper, setor administrativo da SETADES. A SETADES já estava fazendo o debate 275 

com o Incaper. Estão no processo de construção, uma etapa de capacitação feita 276 

pelo MDS. Informa que que o convite foi realizado pela Clarice no período de 277 

recesso e a consulta foi realizada a Mesa Diretoria para consultar as agendas. Fábio 278 

e Nilceia informam que para delimitar a execução do projeto usou o critério com 05 279 

delimitações. Há uma tentativa de tornar o projeto viável muito grande das partes. A 280 

entidade contratada terá que ter cadastro no MDS e no Estado, não há entidades 281 

cadastradas no Espirito Santo, a tentativa é que o chamamento publico não tenha 282 

lote deserto. Nilceia informa sobre CDA 2018 para implementa-lo o recurso veio do 283 

FUNCOP no valor de 4 milhões de reais, nos mesmos moides do interior, com edital 284 

publicado em 25 de fevereiro, manual e nota técnica operacional, no site da 285 

SETADES há todas as informações, estão tentando capitar mais 1 milão de reais 286 

para ampliar e poder ter um numero maior de agricultores nos 25 municípios 287 

contemplados. No primeiro edital há 16 municipios que foram contemplados e o 288 

processo esta em andamento. Foram adotados os critérios do manual, PAA se 289 

execução mista, COMSEA instituído, adesão ao SISAN, para priorizar os municípios 290 

que possuam alguma instancia instituída. Feito os informes, sem mais nenhum 291 

informe adicionado a pauta, o presidente Alcemi agradece a todos os presentes pela 292 

resistência e persistência e encerra a plenária.  293 

  Alcemi Almeida de Barros                                   Nilcéia Maria Pizza                                                          294 

   Presidente                                                           Vice-Presidente                         295 

 296 

Janaina Odhara Oliveira 297 

Secretaria Executiva 298 

 299 


