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CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA AUMENTAR E NUTRICIONAL - COMSEA 
LEI MUNICIPAL: N2 1.244/2008

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL- COMSEA

Aos oitos dias do mês de Dezambro do ano de dois mil e dezessete, às 10h, na 
Casa dos Conselhos na cidade de Imperatriz, no Estado do Maranhão, 
localizada na Rua Urbano Santos, 513 -  Juçara, no Estado do Maranhão, 
realizou-se a reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Segurança 
Alimentar e Nutricional - COMSEA, com a presença dos seguintes: Maria do 
Rorário Rodrigues, José Pereira Barbosa, Afrânio Leite Lima, Maria Elizabeth 
dos Santos Dallo, Maria Antonieta de Sousa Silva, Arivânia Matias Neves, Ercy 

Maria do Nascimento Chaves, Katiana Miranda Sá Santos. A pauta da reunião 
é sobre os parâmetros a ser seguido conforme Resolução expedida por este 

conselho referente aos critérios para as Entidades e Instituições receberem 

alimentos através do Banco de Alimentos. A presidente passa a palavra para a 
Katiana que faz a leitura da Resolução onde os conselheiros fazem as 
discursões necessárias para alinhar a resolução de acordo com orientações do 
Governo Federal, sendo assim é colocada em votação e aprovada por 
unanimidade por todos. A presidente fala sobre vários eventos que estão 

acontecendo na cidade caminhadas, corridas onde as equipes de organizações 
desse referidos eventos fazem inscrições solicitando alimentos não perecíveis 
que são doados as instituições escolhidas. Sendo Assim, o conselho gostaria 
de conversar com o Secretário de Trânsito, para que, quando for solicitado 
eventos referente à liberação de ruas em atividades relacionadas à 
alimentação em caráter de doação de alimentos que uma porcentagem desta 
arrecadação seja doada e direcionada ao Banco de Alimentos do Município 
onde esse Banco faz doações simultâneas para varias entidades. A presidente
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identificação, até o momento não tivemos retorno, Katiana solicita que seja 
enviado novamente e que irá intervir. O conselheiro Afrânio informa os 
presentes que irá fechar algumas escolas no Município, fato das mesmas 
funcionar muito próxima uma da outra, e estes os alunos serão remanejados 
para as escolas mas próxima. Informa que atualmente temos 150 (cento e 
cinquenta) escolas municipais em Imperatriz. A presidente fala sobre as 
comissões de trabalho que temos que mostrar o que já foi realizado, ficando 
definida a reunião para o mês de Janeiro dia (18/01/18 ás 10hs). Sem mais 
nada para o momento, a presidente M; ' ' ”  ' io Rodrigues, encerra a
reunião e Eu, Ina Luiza Duarte Maciel, la\ 
será assinada por que é de direito.

Im[ 8 de Dezembro de 2017.

ente ata que lida e aprovada


