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ATA Nº 02/2020 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA           
ALIMENTAR E NUTRICIONAL – COMSEA/BC. Aos dois dias do mês de março de dois mil e vinte, às                  
quatorze horas, reuniram-se na Casa dos Conselhos, sito na Rua 1822, nº 1510 - Centro - Balneário                 
Camboriú, os(as) conselheiros(as): Adalberto Rodrigues (Titular/SEMAM); Juliana Francine da Costa          
(Titular/Secretaria de Saúde); Jeniffer Diniz (Titular/Secretaria da Educação); Uander Fernandes Chaves           
(Titular/OAB); Luciana Miranda da Silva (Titular/Univali); Jurema Maria de Arruda (Titular/Pastoral da            
Criança) e Álvaro Alves Galdino (Titular/Feira de Alimentação Praça da Cultura). O presidente Uander              
Fernandes Chaves inicia a reunião e, após cumprimentos, lê as pautas da reunião: 1. Leitura da pauta; 2.                  
Avaliação e deliberação sobre a justificativas apresentadas pelo conselheiros ausentes; 3. Aprovação e             
assinatura da última ata; 4. Homologação da nova eleição da logo do COMSEA/BC. 5. Planejamento das                
ações 2020 - Calendário; 6. Eleição do novo vice-presidente do conselho; 7. Informe geral. Após a leitura                 
das pautas, o presidente diz que não recebeu nenhuma justificativa de ausência e pergunta aos demais                
colegas se receberam alguma; conselheiros afirmam que também não receberam nada, e o mesmo fala               
que então aguardará até o final da seção, pois devido a chuva poderá haver atraso dos ausentes. Uander                  
prossegue a pauta falando da ausência dos conselheiros e espera que ainda compareçam na presente               
reunião, mas que não havendo nenhuma justificativa plausível, o conselho possa fazer novamente um              
contato, reiterando a importância da participação das entidades. Uander salienta que hoje é uma reunião               
muito importante, e que precisava de um quorum qualificado, diz bastante qualificado no sentido de               
quantidade, e que de qualquer forma a assembleia ela é soberana. Referente a aprovação e assinatura                
da ata, o presidente reitera que geralmente é enviada por e-mail, mas devido alguns contratempos de                
trabalho e semana do carnaval, não foi enviada; pergunta então aos conselheiros se querem que ele a                 
leia; Álvaro diz que já leu e que nao tem nada a acrescentar; Luciana diz que leu e está condizente.                    
Uander lê então somente as pautas, para aqueles que não estavam presente na reunião anterior.               
Referente a eleição da logomarca, o presidente diz que achou muito interessante e que foi muito legal a                  
participação de todos na eleição da nova logo do conselho, salienta que foi uma dinâmica bem bacana, e                  
fala como ficou definida a situação da logomarca, na qual teve como ganhadora a marca retangular com                 
fundo azul, diz que a escolha foi bastante acirrada, sendo seis votos para a de cor azul e cinco votos para                     
a de cor laranja; fala que apesar de ter preferência pela logo laranja ficou muito satisfeito também com a                   
vencedora, pois ela ficou muito boa, e exprimiu bastante o que o grupo representa e sobre o que é o                    
Conselho de Segurança Alimentar, diz estar bem contemplado a questão da alimentação e que a marca                
de Balneário sempre foi azul. Álvaro pergunta ao presidente quem criou e Uander diz que foi a assessoria                  
de comunicação da prefeitura. Jurema fala que foi bem escolhida e que ficou muito bonita. Luciana diz                 
que representa bem as questões ambientais. Adalberto salienta que mostra as imagens da região e               
Álvaro complementa dizendo que gostou do projeto em si, do transcorrer da eleição e que no caso da                  
logo laranja teve uma participação maior de pessoas dando sugestões, que teve mais interação, mas               
gostou também da azul porque ficou bem característico. Uander sugere fazer um ofício para o setor de                 
comunicação, agradecendo o apoio dado neste projeto. Finalizando este item da pauta, homologam             
assim a nova logomarca do COMSEA/BC. O presidente prossegue a reunião falando da pauta sobre o                
planejamento das ações para 2020 (dois mil e vinte), a questão do calendário, diz que debateram muito                 

 



 

na última reunião sobre como iriam trabalhar no ano de eleição, e que deixaram duas situações como as                  
mais atinentes no momento, a primeira é sobre o fórum da eleição de entidades, pois não podem deixar                  
de ter, porque senão a diretoria ficaria ilegítima, e outra questão é a formulação, a apresentação e                 
promulgação da lei de segurança alimentar, no qual teve algumas ações com relação ao fórum, diz que a                  
primeira coisa a ser definida é a data e o espaço, comenta que seria interessante fazer na primeira                  
semana de outubro. Uander diz que Álvaro os agraciou com uma ida na fundação para ver a                 
possibilidade de fazer no teatro, diz que já recebeu informações do conselheiro por e-mail, mas passa a                 
palavra para o mesmo explicar ao demais. Álvaro fala que conversou com Ana Beatriz, sobre a                
disponibilidade das ações e para reservar uma data no teatro, comenta que ela informou que todas as                 
ações que fossem feitas até maio, teriam uma resposta imediata, ou seja, qualquer evento antes de maio                 
já poderiam escolher a data no calendário, mas que a partir de maio entraria na plataforma pink, a qual                   
precisaria fazer uma solicitação do espaço na data que fosse melhor para o conselho. Álvaro prossegue                
dizendo que verificou quem estava controlando os dados na plataforma, e foi informado que outubro               
devido as eleições, está suspenso os eventos no teatro, mas que se tivesse algum evento peculiar ou                 
emergencial poderia ser feito através do email da Ana Beatriz; o conselheiro diz que já passou para o                  
presidente fazer uma carta de solicitação, informando que a data tem prioridade para os mesmos,               
salienta ainda aos demais, que a plataforma poderá disponibilizar a data ou então que o conselho fale                 
que é importante que a mesma fosse respeitada conforme maioria, e assim passaria a usar o contato                 
com a presidente da fundação, para que ela pudesse reservar conforme pedido do conselho. Uander diz                
que Ana Beatriz é uma pessoa maravilhosa e que não medirá esforços para resolver, só se não for                  
possível mesmo. O presidente fala sobre duas situações, a primeira é que quando leu as mensagens do                 
Álvaro não conseguiu compreender que haveria possibilidade de ser em outubro, como uma questão              
especial, diz que quando recebeu as mensagens entendeu que era insuscetível fazer em outubro, e que                
hoje, Álvaro traz uma informação novamente, que até existe a possibilidade de se justificar essa               
impossibilidade de mudar a data através da Ana Beatriz, e que há muito boa vontade por parte dela, se o                    
conselho quiser resolver essa situação. Uander comenta que a possibilidade do teatro é viável em               
outubro, desde que consigam justificar que precisam daquela data por ser o dia mundial da alimentação,                
por ser o aniversário do COMSEA e para o aproveitamento do público-alvo do ano passado. O presidente                 
diz que poderiam insistir com o teatro, através desse e-mail da secretaria e já fazer o requerimento                 
durante a semana se ficar definida a data, mas tem uma preocupação por o local ser grande, e que                   
também não podem descartar a possibilidade do Sesc, como plano B, diz que o mesmo tem uma                 
gerente nova, mas que nunca deixaram de ser parceiros, comenta que a grande dificuldade é que o                 
conselho gosta de fazer o coffee break, e no SESC tem que ser no modelo deles, diz que o último                    
apresentou custo, não foi tão caro, mas como o conselho não produz nada em termos financeiros ficaria                 
difícil, e no teatro poderiam conseguir através de outros fornecedores. Conselheiros debatem sobre o              
formato do evento, o presidente comenta sobre o do ano passado, como foi a abertura, que se iniciou                  
falando sobre o COMSEA, depois prosseguiu as homenagens, que teve três palestrantes, o coffee break               
e por fim a eleição das entidades, salientou que neste ano poderia ser mais enxugado com menos                 
palestrantes, pois tem a questão do tempo e outras pessoas para falarem. Uander diz que há uma                 
diferença entre fórum e conferência, onde a conferência é mais aberta, e as pessoas interagem, e no                 
fórum não tem essa interação, comenta que no último foi feito uma mesa para os autoridades e que                  
convidaram todos para que chegassem na frente para cantar o hino nacional, após foi feita apresentação                
e as homenagens e depois foram dirigidos a plateia. Jennifer também acha que deve ser feito uma                 
palestra só, para não ficar cansativo, sendo um tema atual e relevante. Uander diz que tem que fazer um                   
esqueleto para ser um evento enxuto, e sugere algumas autoridades para pronunciamento, como o              

 



 

prefeito, o presidente da câmara e a secretaria de inclusão social, Luciana diz que deveria colocar                
especificado no convite um tempo determinado para eles falarem. Alvaro fala que a parte eletiva do fórum                 
junto com a apresentação específica do assunto deve ser distanciada da parte das apresentações              
formais, para que as pessoas possam focar nos assuntos relativos ao evento. Uander comenta que o                
conselho tem compromisso de colocar trezentas pessoas no teatro, pois é opção que estão fazendo, e                
que também não descartaria o plano B, mas pergunta aos conselheiros se já pode fazer o ofício para Ana                   
Beatriz, requisitando a data do dia 7 (sete) de outubro e preferencialmente no horário das 13h (treze                 
horas) às 18h (dezoito horas); todos concordam com o presidente. Uander diz que não colocou nessa                
pauta, mas quer colocar na próxima reunião, a definição da comissão do fórum. Diz que neste mês                 
haverá duas reuniões porque não teve a última devido ao carnaval. Referente a pauta sobre a formação                 
da eleição do novo vice-presidente, diz que ficou marcado para o próximo dia 30 (trinta). Álvaro sugere                 
que seja feito votação como foi feito na logo e que as pessoas possam se inscrever através do whatsapp,                   
diz que não tem obrigatoriedade de ser governamental ou não governamental. Uander fala que seria bom                
se alguém já pudesse se habilitar, que tivesse um nome para começar e sugere o conselheiro Álvaro,                 
pois diz que o mesmo está sempre participando das reuniões e é bem qualificado; Álvaro salienta que                 
devido a condição de seu trabalho exigir várias viagens, não seria tão viável. Uander diz então, que vai                  
ver com grupo pelo whatsapp, e pergunta se Adalberto poderia assumir essa função, o mesmo diz                
infelizmente não será possível, o presidente pergunta então para Jennifer se ela poderia assumir, caso o                
seu nome fosse elencado, a mesma diz que o problema, assim como os dos demais, é que em função de                    
suas atividades profissionais não teria tanta disponibilidade para se dedicar. Luciana também diz que              
trabalha em Itajaí e por logística seria difícil. Juliana comenta que não se sente preparada neste                
momento. Uander diz que seria bom se fosse um titular, caso não seja possível, vai consultar o regimento                  
para ver se pode ser um suplente, o presidente complementa dizendo que incentivará no grupo, como                
sugestão o nome do Álvaro, da Val e da Juliana e também a possibilidade de mais candidatos se                  
habilitarem, reitera que precisam deixar definido na próxima reunião e pede apoio dos demais para               
trazerem o máximo de conselheiros na votação. O presidente diz que essas eram as pautas a ser                 
discutidas no dia de hoje e então abre para o informe geral, pergunta se alguém quer fazer um informe,                   
Álvaro salienta que a próxima reunião será no dia trinta de março. Uander termina dizendo que tem                 
eventos grandes a serem feitos e que cada vez mais precisa da presença dos conselheiros. Sem mais a                  
tratar, dá-se por encerrada a reunião, e eu, Cheila Salete da Luz, da Casa dos Conselhos, lavro a                  
presente ata para a devida publicação onde os conselheiros presentes nesta reunião serão nomeados ao               
final da mesma, dando legalidade ao conteúdo expresso eximindo a assinatura física, publique-se,             
arquive-se.  
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