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COMSEA 

Conselho Municipal de Segurança 

Alimentar e Nutricional 

“Segurança Alimentar e Nutricional: 

garantia do direito de todos a uma 

alimentação saudável, acessível, de 

qualidade, em quantidade suficiente e 

sustentável.  

 
 
 
 

Qualquer dúvida entre em contato com o 

Conselho Municipal de Segurança Alimentar e 

Nutricional- COMSEA  

 
 

 

 

 

CONTATO 

Telefone: (99) 984179128       

 E-mail:  comseaimp@gmail.com 

 

 

ENDEREÇO 

 

Endereço: Rua Urbano Santos na Casa dos 
Conselhos, nº 513     

Bairro: Juçara   

Município: Imperatriz -MA 
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COMSEA 

Criado a partir de uma Lei Ordinária N° 1.353/2010. 0 

Conselho Municipal de Segurança Alimentar e 

Nutricional (COMSEA) é órgão superior de 

deliberação colegiada, de caráter permanente, 

descentralizado e participativo vinculado ao Órgão 

da Administração Pública Municipal responsável 

pela coordenação Política Municipal de Assistência 

Social, com a finalidade de, em prol da inclusão 

social, propor, implantar, implementar, 

supervisionar e acompanhar o desenvolvimento das 

políticas, programas e ações voltadas ao direito à 

segurança alimentar e nutricional. 

 O COMSEA realiza reuniões, encontros, seminários 

e conferências, capacitando conselheiros e 

dirigentes de ONGs, visando à qualificação do 

debate na área de Segurança Alimentar e 

Nutricional (SAN). O órgão também capacita 

conselheiros para exercer o controle social sobre 

os programas: Bolsa Família, Restaurante 

Popular, Banco de Alimentos, PAA e PNAE. 

 

1. O que somos? 

O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e 

Nutricional de Imperatriz- MA, é um espaço criado 

para articulação entre o Governo Municipal 

(Prefeitura) e a sociedade civil (população), para a 

formulação de diretrizes para políticas e ações na 

área de segurança alimentar e nutricional. 

 

2.  Quem somos? 

O COMSEA possui representantes da sociedade 

civil organizada (associações comunitárias, ONGs, 

movimentos sindicais, instituições religiosas, 

entre outros) e representantes do Governo 

Municipal (secretarias de saúde, meio ambiente, 

assistência, educação, entre outras). 

 

 

 

3. O que fazemos? 

Os conselheiros monitoram de perto as políticas 

públicas relacionadas à alimentação adequada e 

nutrição. Dentre elas, podemos citar: Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), Programa de 

Aquisição de Alimentos (PAA), Programa Bolsa Família, 

Alimentação ofertada em hospitais, dentre outros. Os 

conselheiros são a voz do povo junto a prefeitura, com 

intuito de melhoras a qualidade da alimentação e 

entre criação de diretrizes e projetos que melhorem o 

acesso a população a uma alimentação mais digna. 

 

        


