Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional- COMSEA.
Ata da Reunião realizada no dia 23/10/2012
Aos vinte e três dias do mês de Outubro do ano de dois mil e doze, na Casa dos Conselhos, sito à Rua
Joaquim André, 895, foi realizada a décima reunião ordinária do Conselho Municipal de Segurança
Alimentar e Nutricional. Estiveram presentes: Edenilton Jorge Salvador, Elisa Carlota Coleoni, Francisco
Ernesto Guastalli, Jaqueline Camargo Spolidoro Alves, Márcia Juliana Cardoso Murer, Celise de
Oliveira Romanini, Dagmar Correr Schiavi, Nilze Brasília Amaral de Moura, Solange Guidolin
Canniatti Brazaca, Sueli Lopes Garcia. Justificaram ausência: Daniela Cullen, Silvia Maria de Oliveira e
Cássia Del Tio. Participou como ouvinte: Lais Sartori Rede Sans e Lilian Maria Travaglini Esteves da
Divisão de Alimentação e Nutrição. A reunião iniciou com a leitura e aprovação da Ata do dia 18 de
Setembro de 2012. Os seguintes informes foram dados: Dias 24 e 25 de Outubro no SESC Piracicaba a
Coordenadoria de Programas de Alimentação e Nutrição estará realizando atividades com as crianças do
Projeto Curumim ainda como parte da Semana de Alimentação Saudável no Município. Celise da SEDEMA
informou que o Município de Piracicaba já está com 100% de cobertura na coleta seletiva, e que o problema
do excesso de resíduos gerado nas escolas municipais, que foi um ponto levantado por Elisa da DAN,
poderá ser minimizado desde que estas se organizem na separação dos materiais. Celise também
aproveitou para entregar aos presentes o material desenvolvido pela SEDEMA “RESÍDUOS – De onde vem
e para onde vai o nosso lixo” que contém orientações para a separação do lixo, e os locais de descarte,
chamados de Ecopontos e Central de Resíduos. Para outras informações sobre esse projeto os
interessados podem acessar o site da Sedema (http://www.sedema.piracicaba.sp.gov.br). Este trabalho é
uma parceria entre Prefeitura e a Empresa Ambiental Piracicaba e tem como objetivo incentivar a
população, empresas, comércios e demais segmentos para o descarte apropriado, baseado nos objetivos
estabelecidos pela Politica Nacional de Resíduos Sólidos. A respeito da coleta seletiva, alguns conselheiros
solicitaram informações sobre como separar o lixo e material reciclável para a coleta. A representante da
SEDEMA orientou a colocar os recicláveis em caixas de papelão ou em sacolas transparentes, ao lado das
lixeiras para melhor visualização dos coletores, no entanto, outras formas poderão ser adotadas, e não seria
viável definir um padrão de saco de lixo para esse fim, pois isso não é viável. Foi sugerida pela
representante da ACIPI a publicar dessa ação, como matéria da revista da ACIPI, alcançando cerca de
3.600 exemplares. Após os informes a Nutricionista da Divisão de Alimentação e Nutrição fez sua
apresentação sobre o trabalho desenvolvida na Alimentação Escolar. Foram apresentados os objetivos do
Programa de Alimentação Escolar do Município, o quadro de funcionários e da Equipe Técnica, formada por
nutricionista, técnicos em Nutrição e Economistas Domésticas. Neste item Elisa colocou sobre o problema
que a DAN enfrenta na falta de Recursos Humanos, principalmente para realizar ações na área de
Educação Nutricional. Há apenas uma nutricionista para cuidar de todas as 215 unidades escolares do
município, ficando inviável esse trabalho de qualidade à todas as Escolas. Elisa também apresentou dados
sobre os repasses financeiros (Federal, Estadual e Municipal) e as particularidades do uso dessa verba

como por exemplo as verbas estadual e Federal só podem ser utilizadas na aquisição de gêneros
alimentícios perecíveis e não perecíveis, ficando a verba municipal para aquisição de gêneros alimentícios
perecíveis e não perecíveis, gás, utensílios, equipamentos, embalagens, transporte, mão de obra. No total
são atendidas 215 unidades de Ensino, coma

seguinte relação: 60 Escolas Estaduais de Ensino

Fundamental e Médio, 33 Escolas Municipais de Ensino Fundamental e Médio, 3 Educação de Jovens e
Adultos, 6 CASES (Centro de Atendimento Sócio-Educativo) e 1 ETEC (Escola Técnica Estadual). Elisa
também informou ao Conselho sobre algumas mudanças na Política Nacional de Alimentação Escolar
desde 2009, como a criação da Lei 11.947 de 16 de junho de 2009 firmando uma política pública que
garante o Direito Humano à alimentação adequada e saudável e que assegura esse direito para todos os
estudantes da educação básica, apoiando ainda o desenvolvimento sustentável mediante o incentivo à
aquisição de alimentos produzidos em âmbito local e preferencialmente pelos agricultores familiares e pelas
comunidades agrícolas menos favorecidas. Mudança do termo “Merenda Escolar” para “Alimentação
Escolar” dando uma conotação mais ampla ao Programa; extensão no atendimento da alimentação escolar
ao Ensino Médio e ao EJA, inclusão da produtos da agricultura familiar em pelo menos 30% dos alimentos
do Programa, redução de produtos industrializados ricos em açúcar, sódio e gordura e inclusão da
necessidade de oferta mínima de 200g/semana de frutas e hortaliças. Elisa e Lilian da DAN também
puderam explicar o funcionamento da terceirização no Município que começou em 2008. A empresa que
fornece a alimentação é a NUTRIPLUS e segue cardápio elaborado pela DAN. O fornecimento das
refeições é realizado de duas formas: alimentação confeccionada em cozinha piloto e distribuída nas
Escolas Estaduais e refeições confeccionadas em cozinhas próprias nas Escolas Municipais. Os cardápios
do Ensino Infantil e Fundamental também foram apresentados aos Conselheiros. Atualmente o município
fornece 36.500 refeições diárias (incluído o desjejum), num total de 7.300.000 refeições anuais. Várias
discussões foram iniciadas a partir da apresentação da Nutricionista Elisa, como a qualidade da alimentação
dos alunos, a melhora nos alimentos ofertados nas cantinas nas Escolas Particulares. O Conselho discutiu o
problema maior apresentado por Elisa, a respeito da falta de Recursos Humanos e aguardará um cálculo
realizado pela DAN de quantos profissionais seriam necessários para um município do porte de Piracicaba
para se pronunciar para o Gestor Municipal. 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, 23 de Outubro de 2012.
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