
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL – CONSEA- REALIZADA DIA  

09/03/2022. 

 Aos nove dias do mês de março de dois mil e dois, as dezoito horas, no 

Centro de Capacitação, na rua Didio Costa, 422, no Município de Pontal do 

Paraná, foi realizada a reunião com o intuito de organizar o conselho 

municipal de segurança alimentar e nutricional, o convite para a 

participação das entidades foi feito e publicado para que se tenha o maior 

número de participantes, compareceram na reunião as seguintes 

entidades: AMCORESPP, NAGUAR, ECO PONTAL, ASS. Dos pescadores do 

Carmery, ASS. De moradores do GRAJAÚ, ACIAPAR, AMPEC, ASS. De 

moradores do Balneário Carmery, ACRAP, ASS. de moradores do 

Guaraguaçú, APIG e APAC. Conforme a lei n°1832, de 05 de julho de 2018 a 

composição  do conselho de segurança alimentar e nutricional deverá ser 

composto por no mínimo 15 conselheiros, sendo 05 membros 

governamentais e 10 representantes da sociedade civil organizada, tivemos 

no total 12 entidades presentes, onde duas delas se abstiveram da 

participação no conselho a Associação dos Pescadores e aquicultores 

caiçara de pontal do Paraná-APAC e Associação dos moradores do 

balneário Guarapari-APIG, ficando as outras 10 entidades para decidirem 

os membros, houve a indicação dos membros pelos seus representantes de 

forma democrática e com a participação dos presentes e na sequência a 

aclamação dos membros indicados. O conselho ficou com a seguinte 

composição da sociedade civil organizada: Ass. Guaraguaçú- ACOMÇÚ 

Conceição Ramos e Sidnei Bonfim dos Santos Ass. Do Primavera-ACRAP 

Charles Barbosa Grechuski e Bruna Oliveira Ass. De proprietários e 

moradores do Carmery Gilson Noviski e Fábio Pereira de Lara Ass. Grajaú 

Inês Maria Uliana e Iracema Baptista Detoni Representantes das 

associações dos comerciantes; AMPEC Alice Dalastra e Rosângela 

Rodrigues ACIAPAR Ércio Luiz Weschenfelder e Roberto Stelmacki Junior 

Representantes Das Associações dos Pescadores; Ass. Carmery Nilso 

Pedro da Silva Filho e Martinho da Silva CorreiaRepresentantes das 

Associações de Desenvolvimento Sócio Ambiental; Eco Pontal; Nádia R. 

Giacomini e Kátia Simões Franca NAGUAR Jhony e Harri Bornmann e Ilso 

José nunes AMCORESPP Alyne Souza Paz Cunha e Ronaldo Ribeiro, 

encerramos a reunião e ficamos no aguardo da próxima, nada mais 

havendo a tratar eu Bernadete Iaciuk lavrei a presente ata. 



 


