
Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional- COMSEA.

Ata da Reunião realizada no dia 20/12/2011.

Aos vinte dias de dezembro de dois mil e onze na sala de reuniões da casa dos Conselhos, sito a Rua 

Joaquim André, 895, aconteceu a reunião terceira ordinária do Conselho Municipal de Segurança Alimentar 

e Nutricional.  Estiveram presentes :  Edenilton Jorge Salvador,  Solange Guidolin Canniatti  Brazaca, 

Carla Maria Vieira,  Amélia Pessoti  Cotrim,  Dagmar Correr Schiavi,  Jaqueline Camargo Spolidorio 

Alves, Márcia Juliana Cardoso Murer, Bruna Negrelli Santo, Cássia Cristina Del Tio, Elisa Carlota 

Coleoni, Karina Lima dos Santos, Valéria Rodrigues de Freitas. Justificaram ausência: Daniela Cullen, 

Ana Maria Setten, Silvia Maria de Oliveira, Fabíola Siqueira Costa, Miriam Coelho de Souza, Joana D'Arc 

Mazeta Lucas e Elizabeth da silveira Nunes Salles. Faltaram: Adney araújo Abreu,  Sueli  Lopes Garcia, 

Francisco Ernesto  Guastalli  e  Celise de Oliveira  Romanini.   Participou como ouvinte:  Evelise  Moda da 

Secretaria Municipal  de Agricultura e Abastecimento.  A reunião iniciou com a leitura da ata da reunião 

anterior de 22/11/2011, que deverá ser corrigida quanto a falta dos membros para ser aprovada em próxima 

reunião. Evelise Moda distribuiu material do SEMAE sobre Plano Municipal e uso e ocupação do solo no 

Município, enfocando a água. Em seguida a conselheira Márcia fez uma breve apresentação sobre a Rede- 

SANS, a Rede de Defesa e Promoção da Alimentação Saudável, Adequada e Solidária, projeto que está 

acontecendo em 28 municípios do Estado de São Paulo e que tem por objetivo  central integração entre a 

Política de Segurança Alimentar e Nutricional e a Política de Saúde . Autodenominada Rede-SANS e auto-

reconhecida com rede social em 2011, suas atividades foram sistematizadas a partir do projeto “Rede de 

municípios  promotores  da  segurança  alimentar  nutricional  sustentável”  subsidiado  pelo  Ministério  da 

Ciência, Tecnologia e Inovação/Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, executado pela Fundação do 

Instituto  de  Biociências  de  Botucatu  –  UNESP,  tendo  como  co-executor  o  Instituto  Harpia  Harpyia.  A 

conselheira  Carla,  que também faz parte  da Rede-SANS explicou  sobre  a  pesquisa que a  Rede está 

realizando sobre o SISVAN em 65 municípios do Estado de São Paulo. A Conselheira Márcia, que também 

é Articuladora Local do Município informou sobre o Curso de Educação a Distância INTERANUTRI para 

Professores e Agentes que irá acontecer em março de 2012. O diagnóstico de Segurança Alimentar do 

Município  de  Piracicaba,  realizado  pela  Rede-SANS  começou  a  ser  apresentado  pelo  Eixo  I  – 

Institucionalidade e alguns pontos foram levantados,  como a existência de um trabalho de educação e 

orientação do consumidor pelo setor de Defesa do Consumidor – PROCON e a necessidade de conhecer 

melhor esse serviço. Karina informou sobre as orientações dadas pelo SEMAE em relação ao consumo de 

água de bicas, limpeza de caixas d'água e sobre uma pesquisa realizada para avaliar água do SEMAE e 

água de galão que revelou um problema grave de contaminação por coliformes fecais em todas as águas 

vendidas em galões em Piracicaba. Também informou sobre o problema do fechamento das bicas e aviso à 

população para a não utlização deste tipo de água para comsumo, devido a contaminação, mas que devido 

à cultura da população em consumir este produto as placas e avisos colocadas pelo SEMAE são retiradas 

pela própria população. Evelise comentou a existência de uma bica d'água próxima ao Varejão da Paulista 

muito utilizada pelos moradores do local. Foi sugerido o uso de materias educativos para informar sobre uso 

consciente da água em nosso município, pois não existe legislação para multar esse tipo de abuso. O uso 

da  Escola  para  divulgar  esse  material  também foi  sugerido.  A Conselheira  Valéria  comentou  sobre  a 



proibição pela Vigilância Sanitária  do uso de filtros de barro na Instituição que trabalha.  A Conselheira 

Karina sugeriu que a próxima reunião fosse realizada uma visita para conhecer a Estação de Tratamento de 

Água “Capim Fino” e nessa oportunidade a pesquisa sobre avaliação da água de galão seria apresentada. 

Após essa apresentação o COMSEA poderá elaborar um documento ao Prefeito Municipal para solicitar 

providências em relação a esse problema. Ficou acordado entre os presentes a não realização da reunião 

do mês de Janeiro devido ao número de Conselheiros em férias, sendo assim a próxima reunião ficou 

agendada para o dia 28/02 com a visita à Estação de Tratamento de Água “Capim Fino”, das 14 horas às 17 

horas. O SEMAE irá providenciar um veículo para levar 25 pessoas à essa visita e essas vagas seriam 

preenchidas através de inscrição por email. Nada mais havendo para tratar, o  presidente  Edenilton Jorge 

Salvador encerrou a reunião e eu Márcia Juliana Cardoso Murer, secretária, lavrei essa presente ata, que 

segue assinada por mim e pelo presidente. Piracicaba, 20 de dezembro de 2011.

Márcia Juliana Cardoso Murer                                                                                    Edenilton Jorge Salvador

             Secretária                                                                                                                     Presidente


