
Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional- COMSEA.

Ata da Reunião realizada no dia 19/09/2012

Aos dezenove dias do mês de Setembro do ano de dois mil e doze, na Casa dos Conselhos, sito à Rua 

Joaquim André, 895, foi realizada a quinta reunião ordinária do Conselho Municipal de Segurança Alimentar 

e Nutricional. Estiveram presentes: Edenilton Jorge Salvador, Fabíola Siqueira Costa, Ana Maria Setten, 
Elisa  Carlota  Coleoni,  Francisco  Ernesto  Guastalli,  Jaqueline  Camargo  Spolidoro  Alves,  Márcia 
Juliana  Cardoso  Murer,  Amélia  Pessoti  Cotrin,  Celise  de  Oliveira  Romanini,  Elisângela  Baraldi 
Libardi, Dagmar Correr Schiavi, Nilze Brasília Amaral de Moura, Evelise Moda e Solange Guidolin 
Canniatti Brazaca. Justificaram ausência:  Faltou:  . Participou como ouvinte:  Lais Sartori Rede Sans e 
Valeria  Naradei  Freixedas  da  Terra  Mater. A  reunião  iniciou  com  os  seguintes  informes:  Leitura  e 

aprovação da Ata do  dia 19 de Junho de 2012.  Marcia representante do CPAN informou que o Programa 

Piracicaba com Saúde, recebeu o Prêmio em primeiro lugar no I Encontro de Experiências bem sucedidas 

na  promoção  da  alimentação  saudável  do  Estado  de  São  Paulo,  os  parceiros  do  Programa  são  as 

Secretarias de Saúde, Desenvolvimento Social  e  Educação, ressaltou que será publicado oficialmente, 

continuou  então  com  a  primeira  apresentação  do  Site  Portal  dos  Conselhos, 

www.conselhos.piracicaba.sp.gov.br  ,   estão  disponíveis  informações  de 14  conselhos,  e  a  página  do 

COMSEA já possui algumas informações como; pautas de reuniões, atas, programações de eventos, data 

das  próximas  reuniões  e  legislação;  a  relação  de  conselheiros  será  atualizada.  Márcia  solicitou  aos 

conselheiros que enviem periodicamente novas informações, noticias, datas de eventos e novidades para 

postar na página do site do COMSEA, Edenilton ressaltou que os conselheiros podem divulgar o site em 

redes  sociais  e  entrar  no  próprio  site  para  fazer  comentários.  Solange,  professora  da   Esalq  se 

comprometeu em enviar suas programações, assim como os demais presentes. Seria apresentado também 

um vídeo referente a uma entrevista sobre as bicas d'água realizado pela TV MIX e o entrevistado foi 

Edenilton, no entanto, não ocorreu, pois era necessário aguardar o sistema carregar completamente para a 

visualização,  e  não  foi  possível,  sendo  assim,  ficará  para  a  próxima  reunião,  o  vídeo  está  disponível 

http://www.youtube.com/watch?v=rbBOjknM1C8     . Devido às atividades em comemoração ao Dia Mundial da 

Alimentação 16/10, a data da próxima reunião foi alterada para 23/10. Evelise representante da SEMA, 

sugeriu uma discussão para formular uma agenda anual com eventos do município, e também com outros 

locais, falou também do SIM criado pelo COMDER, pois faz parte de um estudo da SEMA, foram divulgados 

ainda  os  seguintes  eventos,  dia  15/10  local  –  DRS  X  Piracicaba  (Diretoria  Regional  de  Saúde) - 

videoconferência sobre o Plano Nacional de combate à obesidade infantil, 16/10 no SESC – Alimentos: do 

campo ao seu prato , 16/10 Varejão São Jorge, orientações sobre alimentação saudável,17/10/12 no SESC 

-  Caminhos da Produção de Alimentos e da Segurança Alimentar; 17/10 Varejão Mario Dedini – CPAN - 

orientações sobre alimentação saudável e degustação, 17/10Varejão da Paulista Chefe Mirim e Curso de 

Gastronomia  UNIMEP,  18/10  Varejão  Balbo,  orientações  sobre  alimentação  saudável,  19/10  evento 

realizado pela ESALQ sobre alimentos funcionais e dia 20/10 o mesmo evento da ESALQ na rua do porto. 

http://www.conselhos.piracicaba.sp.gov.br/
http://www.youtube.com/watch?v=rbBOjknM1C8


Foi aberto para os demais conselheiros que queiram participar enviar solicitação para análise.  Nos dias 24 

e 25 de Outubro - Evento no SESC com o as crianças do Projeto Curumim sobre alimentação saudável. Foi 

enfatizado que todo ano a FAO (Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação no Brasil) 

determina um tema, neste ano será sobre Cooperativismo. Edenilton ofereceu auditório da OAB para outras 

palestras, Márcia sugeriu discutirmos em outro momento, mas que poderá realizar palestra desde que tenha 

organização  prévia  e  publico  alvo  definido.  Ana  sugeriu  complementar  esses  eventos,  com  palestras 

ministradas pelos fiscais da área de alimentação, mas que anteriormente verificaria a disponibilidade dos 

profissionais.  Evelise  ressaltou,  como  grande  conquista,  a  formação  da  cooperativa  de  Agricultores 

Familiares - Coophort de Piracicaba, estão integrados 28 cooperados, já realizaram eleição e posse de 

diretoria e estão atuando, realizaram contato com a merenda e PAA (Programa de Aquisição de Alimentos), 

o  objetivo  desta  cooperativa  é  fortalecer  os  pequenos  agricultores  para  que  se  organizem e  possam 

participar das politicas públicas voltadas para essa área. Elisa comentou sobre a tentativa para participação 

da Coplac no fornecimento para a merenda, conforme garante a lei..... como cooperativa, mas Evelise relata 

que infelizmente não se configura como cooperativa,  mas está  passando por  restruturações.  Edenilton 

solicitou esclarecimentos  sobre o atendimento para as crianças/estudantes com intolerâncias à alguns 

alimentos,  referente  a merenda,  Elisa  informou que os pais  devem apresentar  essa dificuldade para a 

escola, levar um atestado médico e os alimentos apropriados para o consumo, Márcia orientou ainda, que a 

Saúde oferece serviço de atendimento com suplemento à base de soja, para crianças entre 0 e 2 anos e 6 

meses, com intolerância a lactose, após apresentação de declaração médica e avaliação socioeconômica. 

Para as próximas reuniões, ficou como sugestão a apresentação dos conselheiros sobre os locais onde 

atuam e o trabalho que desenvolvem. Ana solicitou a deliberação para aprovação do logotipo, sendo assim, 

foram apresentados  todos  os  que  foram desenvolvidos  pela  Comunicação  Social  da  Prefeitura,  sendo 

então, aprovado o logotipo, porém enviado para a comunicação Social para alguns ajustes. Celise sugeriu 

para  as  escolas  Estaduais  e  Municipais,  a  inclusão   de  uma  atividade  extracurricular  levando  em 

consideração as discussões sobre alimentação saudável, sugere então uma semana escolar para o lanche 

saudável, com apoio do Conselho (COMSEA). Neste sentido Elisa relata que um dos grandes problemas da 

merenda são o acumulo de resíduos provenientes dos lanches industrializados,  Sema sugeriu um projeto 

para minimizar esses resíduos, Sedema sugeriu a coleta seletiva, mas essa solicitação deveria constar na 

PPP (Plano Publico Privado) com diagnóstico de ação. Elisa convidou os conselheiros para visitas o DAN 

(Divisão de Alimentação e Nutrição) Solange informou sobre evento da ESALQ, no dia 29/09/2012 na Praça 

José  Bonifácio,  onde  alunos  do  Curso  de  Ciências  de  Alimentos  estará  desenvolvendo  atividades 

educativas. Também neste dia ocorrerá a 2ª caminhada InterGerações. Foi finalizado o diagnóstico SANS, 

eixo  5,  Márcia  estará  acrescentando  algumas  informações,  enviará  no  e-mail  de  cada  conselheiro  e 

posteriormente divulgará no site do COMSEA no Portal dos Conselhos. 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 Setembro de 

2012.

Márcia Juliana Cardoso Murer                                                                                    Edenilton Jorge Salvador

             Secretária                                                                                                                     Presidente




