Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional- COMSEA.
Ata da Reunião realizada no dia 19/06/2012.
Aos dezenove dias do mês de junho do ano de dois mil e doze, na Casa dos Conselhos, sito à Rua Joaquim
André, 895, foi realizada a sétima reunião ordinária do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e
Nutricional. Estiveram presentes: Edenilton Jorge Salvador, Solange Guidolin Canniatti Brazaca, Carla
Maria Vieira, Ana Maria Setten, Márcia Juliana Cardoso Murer, Dagmar Correr Schiavi, Joana D'Arc
Mazeta Lucas, Evelise Moda, Cássia Cristina Del Tio, Celise . Justificaram ausência: Daniela Cullen e
Maria Cecília Morato. Participaram como ouvinte: Wilson dos Santos, estudante de Pedagogia da
Faculdade Anhanguera, Patrícia Cristina Wesolowski Tavares e Lais Sartori da Rede Sans.. A reunião
iniciou com a leitura da ata do mês de Maio, feita pela Conselheira Evelise e realizada a correção de vários
pontos. Em seguida o Conselho aprovou a mesma. Após leitura e aprovação da ata, o Presidente Edenilton
comunicou que ainda não houve resposta ao ofício 02/2012 do COMSEA, à respeito das bicas. A
Conselheira Márcia acrescentou que apesar do COMSEA ainda não ter recebido resposta, a notícia teve
repercussão na mídia local e outros conselheiros informaram que matérias sobre o assunto foram
publicadas. O Conselho pronunciou que caso não haja resposta até a próxima reunião, que o Sr. Presidente
cobre do Poder Público alguma informação. A Conselheira Márcia informou sobre o I Seminário Estadual da
Rede Sans, que irá ocorrer entre os dias 8, 9 e 10 de Agosto em Águas de Lindóia e incentivou aos
presentes que participem deste evento. Também informou a todos os presentes sobre evento de
Encerramento do Curso à Distância INTERANUTRI, que irá acontecer no próximo dia 22, às 14 horas na
CPAN, convidando à todos para participar deste dia. A Conselheira Ana Setten comentou sobre o Seminário
“Formação Continuada para Conselheiros Municipais de Piracicaba”. A conselheira participou do evento e
avaliou que o mesmo foi bom, mas com pouca participação de Conselheiros de fato, e participação maior de
pessoas que não estão inseridas em Conselhos, o que em sua opinião foi um problema de certa forma, pois
as propostas encaminhadas no final do evento não contemplam o que de fato é prioridade nos Conselhos.
Muito do que foi proposto pelos presentes não cabe aos Conselhos e fogem de seu principal objetivo,
gerando expectativas exageradas, principalmente em relação à destinação de verbas e utilização das
mesmas pelos conselhos. No entanto, ressaltou uma proposta muito importante foi fruto deste Encontro, a
criação de um portal virtual dos conselhos. Ainda relativo à esse assunto, Evelise faz a leitura do documento
elaborado por Ana sobre a sua participação na reunião na Biblioteca Municipal no dia 16/06, contendo
sugestões para o portal dos Conselhos. Márcia apresentou o Sr. Wilson dos Santos, que já participou de
discussões na área de Segurança Alimentar na época das Comissões Regionais de Segurança Alimentar,
representando as Comunidades Quilombolas e foi convidado a participar das reuniões do COMSEA. A partir
desses informes foi gerada uma discussão sobre o funcionamento e a representatividade da sociedade civil,
o interesse e a disponibilidade para a participação. A Conselheira Carla informou que está se desligando do
COMSEA como conselheira por estar se afastando das suas atividades na UNIMEP. E que será substituída
pela Profa. Valéria Ferratone que irá assumir o papel de membro titular e mantém a suplência da Profa.

Miriam de Souza. Foi dada continuidade à apresentação do diagnóstico de Segurança Alimentar. Questão
11 que trata das iniciativas em relação ao processamento mínimo da produção e aproveitamento integral de
resíduos sólidos (reutilização de lixo urbano). A Conselheira Celise esclarece sobre a Política Nacional de
Resíduos Sólidos 12.305 de agosto de 2010 para implantação em 2012 entre outras informações sobre a
coleta de lixo que foram digitadas pela Conselheira Marcia. Celise irá trazer ao COMSEA uma cartilha que
esclarece sobre diferentes tipos de coleta de lixo. Os conselheiros se envolvem numa discussão importante
sobre o descarte de medicamentos vencidos de forma indevida e suas possíveis consequências para o
meio ambiente e para a saúde humana. Algumas pessoas desconheciam o problema e o debate gerado
serviu também para conscientizar os participantes dessa reunião. Wilson relata exemplos de utilização de
medicamentos de forma indevida. A apresentação do diagnóstico foi interrompida devido ao horário de
finalização da reunião. Ao final, o Presidente sugere questões de encaminhamento do ofício do COMSEA à
respeito das bicas com água contaminada. Ana faz outras orientações e sugestões para agilizar e alcançar
os objetivos que estão sendo colocados em relação ao fechamento das bicas. Sugere que seja solicitado
respostas dos dois órgãos: SEMAE e VISA responsáveis pela questão. Para a próxima reunião, como
alguns Conselheiros estarão em férias ficou acordado que o assunto será sobre o Portal dos Conselhos e o
que será colocado no mesmo pelo COMSEA, pois há um prazo para isso. A continuidade da apresentação e
discussão do diagnóstico ficou para a reunião em Agosto.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, 19 de junho de 2012.
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