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ATA Nº 03/2020 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA           
ALIMENTAR E NUTRICIONAL – COMSEA/BC. Aos trinta dias do mês de março de dois mil e vinte,                 
às quatorze horas, reuniram-se por videoconferência, através do aplicativo skype, os(as)           
conselheiros(as): Adalberto Rodrigues (Titular/SEMAM); Juliana Francine da Costa (Titular/Secretaria         
de Saúde); Uander Fernandes Chaves (Titular/OAB); Fabiana Fragnani Luciano (Suplente/OAB);          
Jurema Maria de Arruda (Titular/Pastoral da Criança); Álvaro Alves Galdino (Titular/Feira de            
Alimentação Praça da Cultura) e Marilene Severino Cardoso (Titular/Secretaria de Articulação           
Governamental). Faltas Justificadas: Jeniffer Diniz (Titular/Secretaria da Educação). O presidente          
Uander Fernandes Chaves inicia a primeira reunião virtual do conselho, explica que excepcionalmente             
por motivos do coronavírus, para manter o isolamento social, está sendo realizado por             
videoconferência. O presidente, lê as pautas da reunião: 1. Leitura da pauta; 2. Avaliação e               
deliberação sobre a justificativas apresentadas pelos conselheiros ausentes; 3. Aprovação e           
assinatura da última ata; 4. Eleição do novo vice-presidente do conselho; 5. Planejamento para ações               
de 2020; 6. Informe geral. Após a leitura das pautas, o presidente fala da justificativas, que já sabia da                   
ausência da Jeniffer porque ela está trabalhando intensivamente na saúde, na proteção e             
disseminação do coronavírus e aproveita a ocasião para agradecê-la pelo seu trabalho, e que devido a                
reunião ser por aplicativo, algumas pessoas possam ter tido alguma dificuldade, justificando assim a              
ausência dos demais. Referente a aprovação e assinatura da ata, o conselho decidiu deixar para um                
momento mais propício, sendo na próxima reunião física. O presidente fala da importância da eleição               
para a nova vice-presidência, diz que o cargo está vago e precisa ser visto logo, mas sugere que a                   
reunião possa fazer uma inversão de pauta, para analisar como o conselho vai se posicionar em                
relação ao coronavírus, que é a questão mais eminente do momento, e diz que as próximas                
discussões seriam então a eleição da vice-presidência e o planejamento para ações de 2020; nos               
informes então discutiria o Covid-19. Álvaro salienta que a eleição para a vice-presidência poderia ser               
suspensa ou remanejada para outro momento, até que possa ter mais clareza da atual situação que                
se encontra o país. Jurema diz que o assunto sobre o coronavírus, interfere em todas as questões na                  
vida da pessoas, sendo fundamental a discussão neste momento, os demais conselheiros também             
concordam com a relevância da pauta, por isso o presidente faz a inversão e assim começa o debate                  
sobre o coronavírus. Uander fala sobre o posicionamento do Conselho de Segurança Alimentar e              
Nutricional de Balneário Camboriú, no que concerne a exposição dos alimentos nos mercados nesses              
dias de coronavírus, diz que se manifestou inclusive nas redes sociais, quanto a possibilidade real das                
pessoas ficarem sem dinheiro, sem recursos para adquirir alimentos, em virtude de que a maioria está                
sendo mandada para casa, em confinamento, mas sem receber salários. Álvaro refere sobre as ações               
que estão sendo tomadas, de como o conselho tem que tratar da segurança alimentar e diz que antes                  
de falarem sobre os procedimentos nos mercados e estabelecimentos, têm que ver como está a               
situação da comunidade mais carente em relação à alimentação, se a prefeitura está dando esse               
suporte e se o prefeito tem condições de direcionar para o conselho alguma ação que está sendo                 
realizada, como a doação de cestas básicas ou outro recurso para ajudar essa população. Fabiana               

 



 

sugere ser discutido sobre a segurança dos alimentos in natura, pois acha importante sanar dúvidas               
de como armazenar corretamente os produtos após a chegada do mercado, e de como ter o cuidado                 
para higienizá-los da maneira certa; diz que o conselho tem o dever de informar à toda a população de                   
como manipular esses alimentos, inclusive informar o armazenamento no supermercados para não se             
propagar esse vírus pelos alimentos, complementa que seria bom se as nutricionistas pudessem             
orientá-los. Juliana salienta que a vigilância sanitária está fazendo um intenso trabalhando quanto aos              
cuidados para a prevenção do coronavírus, divulgando informações nos estabelecimentos,          
especialmente nos mercados, fala de uma cartilha com especificações e questões em relação ao uso               
do álcool gel, do distanciamento adequado, sendo a um metro e meio de distância, normas para os                 
funcionários e o uso de máscaras e luvas. Jurema diz que seria bom o uso da cartilha, pois a Pastoral                    
tem quarenta e cinco famílias cadastradas no bairro dos Municípios, onde tem muitos que vem de fora,                 
estrangeiros, que nem falam a nossa língua, e esse informativo ajudaria a passar a informação de                
maneira correta, podendo ter mais ilustrações. Adalberto comenta que já tem uma ação sendo              
realizada na Casa da Mulher, para arrecadação e doação de mantimentos não perecíveis para as               
famílias mais afetadas. Marilene fala de outras atividades que a Prefeitura está realizando, diz que o                
município está se organizando para conceder um cartão alimentação no valor de R$ 100,00 (cem               
reais) para ajudar aqueles que já são beneficiários também do Bolsa Família, e salienta que são mais                 
de novecentas famílias cadastradas no município, diz que já foi arrecadado setecentos mil quilos de               
alimentos e já foram distribuídos em cestas básicas, junto com materiais de higiene e álcool em gel;                 
quanto à questão da cartilha, Marilene diz que poderia ver com o departamento de comunicação da                
prefeitura, uma forma mais prática, uma mídia mais objetiva, pois hoje a comunicação é por meio das                 
redes sociais e também pelo whatsapp, então tem que ser algo neste sentido, salienta que está à                 
disposição para fazer essa ligação com o governo municipal. Uander retoma o debate dizendo que,               
de forma bem prática o conselho pode sim estar informando a sociedade sobre a questão dos                
alimentos, como manipular e como comprá-los de maneira correta, e sobretudo como observar a              
qualidade daqueles alimentos que estão sendo adquiridos; diz também ter uma preocupação em             
relação à questão econômica da cidade e da crise no setor turístico da região, comenta que na área                  
da hotelaria e de turismo tem mais de dez mil trabalhadores no município, e que muitos trabalhadores                 
poderão ter férias adiantadas no país, e isso seria ruim para a próxima temporada, afetando a                
economia do município, salienta que os profissionais estão indo para casa aguardando o isolamento              
social, sem dinheiro, nem para poder ir ao supermercado, então o conselho tem que pensar nessas                
duas situações: aqueles que não tem condições de comprar e aqueles que têm condições possam               
adquirir alimentos de boa qualidade, e diz que a reunião é muito relevante para o conselho ter essa                  
preocupação, com o que as pessoas estão levando para casa, e também como se posicionaram em                
relação as condições financeiras do município. O presidente diz que a curto prazo, o conselho tem que                 
ofertar materiais para divulgação e orientação da utilização correta dos alimentos que chegam à mesa               
da população e precisam também viabilizar propostas para fomentar ações sociais para a             
comunidade. Juliana diz que além da cartilha, a vigilância utiliza outros informativos, como folders              
explicativos sobre higienização e que vai ver para repassar ao conselho. Jurema salienta que seria               
bom ter mais informações sobre as frutas, os legumes, e os alimentos que possam aumentar a                
imunidade nessa época. O presidente diz que é muito positivo as campanhas para a proteção contra                
coronavírus, mas fala que ainda precisam chegar mais próximo daquelas pessoas que talvez nem              
tenha um celular ou não estão conectados às redes sociais, e sobretudo aquelas pessoas que nem                
são do nosso país, que não falam nossa língua, como disse Jurema anteriormente. Fabiana fala que                
deveria ser feito uma ação nos pontos estratégicos no supermercado, com cartazes grandes com              

 



 

ilustrações, que seja fácil de chamar a atenção. Uander comenta sobre fazer um vídeo rápido dando                
dicas e cuidados com alimentos e acha boa a ideia do cartaz nos nos pontos estratégicos. Alvaro diz                  
que se compromete em fazer o vídeo com montagens de fotos de higienização e armazenação dos                
alimentos, deixando bem prático e passando as informações básicas. Uander refere ao material que              
Juliana vai repassar ao conselho, que será utilizado num segundo momento, e que poderiam entrar               
em contato com o departamento de comunicação da prefeitura para produzir o layout, colocando que               
seria um trabalho do conselho em parceria o governo municipal. Fabiana diz que pode tentar fazer o                 
cartaz, o presidente agradece sua disponibilidade e com isso, finalizam o debate sobre o coronavírus.               
Uander refere sobre a pauta da vice-presidência e sugere que os conselheiros repensem na              
possibilidade de assumir o cargo, para que alguém se habilite a exercer a função. O presidente diz que                  
até outubro estava previsto a eleição das novas entidades, e espera que seja possível cumprir o                
calendário, comenta que precisa que uma pessoa assuma a comunicação do grupo, para estar              
alimentando as redes sociais, enviar e receber e-mail, e que possa representar o conselho junto com                
ele; o mesmo sugere que Fabiana possa ocupar a função, e ela então concorda em assumir a                 
comunicação do grupo, até outubro. Uander termina falando sobre as outras pautas: aprovação e              
assinatura da ata que ficou para próxima reunião, a eleição da nova presidência e o planejamento das                 
ações para 2020 também ficaram mais para frente; o presidente finaliza agradecendo a todos que               
participaram da reunião. Sendo assim eu, Cheila Salete da Luz, da Casa dos Conselhos, lavrei a                
presente ata para a devida publicação onde os presentes nesta reunião virtual via Skype serão               
nomeados ao final da mesma dando legalidade ao conteúdo expresso eximindo a assinatura física,              
publique-se, arquive-se. 
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