
Ofício circular nº 01/2013                                     Curitiba, 27 de fevereiro de 2013.

Prezado(a) Senhor(a):

Encaminhamos  a  Vossa  Senhoria  informações  sobre  a  realização  da 
Eleição dos Conselheiros da Área Não-Governamental do Conselho Municipal de 
Segurança Alimentar e Nutricional  – Curitiba-Pr,  biênio 2013 a 2015, conforme 
quadro a seguir. Informamos também que, para acessar o Edital nº 01/13 e as 
Resoluções 01 e 02/13, que norteiam o processo eleitoral, basta entrar na página 
principal da Prefeitura Municipal  de Curitiba,  www.curitiba.pr.gov.br -  Secretaria 
Municipal do Abastecimento, e clicar no link do COMSEA.

CRONOGRAMA – ELEIÇÕES – COMSEA 

Inscrições
De 27/02/2013 a 15/03/2013 – Rua 
General  Carneiro,  938  3º  andar  – 
sala  31  –  Secretaria  Comissão 
Eleitoral.

Publicação  da  relação  das  Entidades 
inscritas

Em  27/03/2013 em  Diário  Oficial  e 
Site da PMC

Prazo para impugnação das candidaturas e 
ou recurso pela não inclusão

01/04/2013-  Rua  General  Carneiro, 
938 - 3ºandar – sala 32

Publicação  da  relação  das  Entidades 
inscritas e habilitadas

Em 08/04/2013 - Diário Oficial e Site 
da PMC

Assembléia Geral para Eleição
Dia  11/04/2013 das  9h  às  11h  no 
Auditório  do Mercado de Orgânicos 
na Rua da Paz, 608 – Curitiba – PR 

O COMSEA – Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de 
Curitiba,  tem como competências  articular  as  áreas do  governo  municipal  e  a 
sociedade civil  para implementação de ações voltadas ao combate das causas 
dos  distúrbios  nutricionais  do  âmbito  do  Município,  bem  como  propor  e 
acompanhar  ações relacionadas ao tema, estimular  a  realização de estudos e 
incentivar a parcerias que garantam a mobilização dos setores envolvidos. 

Conceitualmente  Segurança  Alimentar  e  Nutricional  é  a  garantia  de 
condições de acesso a alimentos básicos, seguros e de qualidade, em quantidade 
suficiente,  de modo permanente com base em práticas alimentares saudáveis, 
contribuindo para uma existência digna e o desenvolvimento integral da pessoa 
humana.  Neste contexto  convidamos sua instituição a participar  na construção 
deste processo e colocamo-nos à disposição, pelo telefones 3350-3885/3882, com 
Andressa.                      

                                           
                                            Comissão Organizadora da Eleição

http://www.curitiba.pr.gov.br/

