
Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional- COMSEA.

Ata da Reunião realizada no dia 20/03/2012.

Aos vinte dias do mês de março 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 :  Adney Araújo de Abreu,  Edenilton Jorge Salvador,  Daniela Cullen, 
Ana Maria Setten, Francisco Ernesto Guastalli, Jaqueline Camargo Spolidorio Alves, Márcia Juliana 
Cardoso Murer, Elisângela Baraldi Libardi, Joana D'Arc Mazeta Lucas, Dagmar Correa Schiavi, Bruna 
Negrelli Santo e Cássia Cristina Del Tio. Justificaram ausência:  Solange Guidolin Canniatti Brazaca, 
Carla Maria Vieira, Amélia Pessoti Cotrim, Karina Lima dos Santos e Silvia Maria de Oliveira.Faltou: 

Maria Cecília Morato. Participou como ouvinte: Evelise Moda da Secretaria Municipal de Agricultura e 
Abastecimento.  A reunião iniciou com os seguintes informes: A Casa dos Conselhos em parceria com a 

SEMDES convida  à todos os Conselheiros de Direito a participar de capacitação de desenvolvimento 

humano. As capacitações irão acontecer nos dias 22 de março e 5 de abril, das 13h às 17h, na Casa dos 

Conselhos e serão abordados os temas: Ações básicas para uma atuação mais efetiva dos conselheiros; 

Planejamento; Articulação entre conselhos e integração das ações; Construção de redes de proteção de 

direitos  e  terá  como  palestrante  Mariza  Tardelli.  O  conselheiro  Edenilton  informou  que  realizou  uma 

entrevista com o Sr, Milton Bissoli no Programa OAB na TV, sobre o PROCON, e que pode ser visto no site 

www.youtube.com. A Conselheira Elisângela Libardi, da SEDEMA, nos informou sobre uma Campanha para 

coleta de pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes e equipamentos eletrônicos em desuso, no dia 24 de 

março, das 9  ás 13 horas, no Parque do Mirante. A Conselheira Márcia apresentou e distribuiu a Cartilha 

confeccionada pela RedeSans sobre Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável “Lá em Casa, Lá na 

Roça, Lá na Cidade”, que já foi enviada à SEMA para distribuição entre os Agricultores. A Conselheira 

também informou que três membros do COMSEA estão fazendo o Curso à Distância de Diretito Humano à 

Alimentação  Adequada,  da  ABRANDH.  A  Conselheira  Bruna  informou  sobre  o  Curso  oferecido  pela 

RedeSans,  Interanutri,  que  teve  seu  início  dia  sete  de março,  com a  participação  de  26 alunos  entre 

Agentes de Saúde, Professores, Pastoral e CRAS. Após os informes, foi realizdada a leitura das atas das 

reuniões anteriores de 22/11/2011 e 20/12/2011, que foram aprovadas. Um breve relato da visita à ETA 

“Capim  Fino”  e  sobre  as  apresentações  dos  técnicos  do  SEMAE foi  feita  para  os  membros  que  não 

puderam participar. Foi levantada a questão se as nascentes ou bicas como são popularmente chamadas, 

são  analisadas periodicamente pelo SEMAE. Ana Setten que trabalha na VISA nos informou que existe 

uma analise periódica de água de vários locais como domicílios, bicas, piscinas e hospitais, que isso é parte 

de  uma legislação  e  o  reultado  dessas  análises  são  enviadas  ao  SEMAE,  mas ela  iria  verificar  essa 

informação  para  passar  ao  COMSEA.  Devido  à  algumas  dúvidas  essa  deliberação  vai  ser  adiada.  A 

apresentação do diagnóstico de Segurança Alimentar do Município de Piracicaba, iniciado na reunião de 

dezembro, foi retomado a partir do Eixo II – Acesso ao Alimento. Nesse eixo foram listados vários setores 

públicos e privados que promovem o acesso ao alimento. Os agentes envolvidos nesse eixo são: SEMDES, 

http://www.youtube.com/


SMS, SEMA, SME, SESC, ONGs, Clubes de Serviço, Igrejas e outros. Edenilton colocou sua preocupação 

com a doação de alimentos que acabam virando moeda de troca e em muitos casos por drogas. Houve um 

debate com a participação de todos os  conselheiros  sobre  este  tipo de atendimento.  Sabe-se  que há 

necessidade de existir  programas de distribuição de alimentos para situações emergenciais mas que é 

preciso também uma fiscalização para que não haja pessoas que se aproveitem de benefícios como esses. 

Jaqueline  explicou  que  já  existe  o  serviço  de  Banco  de  Alimentos,  este  tem como  função  arrecadar, 

selecionar  e  controlar  as  doações  de  alimentos  para  disponibilizar  para  entidades  cadastradas  e 

regularizadas e que a população quando necessita deste atendimento emergencial, busca por informações 

no CRAS(Centro de Referência da Assistência Social) de sua região, e após avaliação técnica poderá ser 

encaminhado à uma Entidade parceira para o recebimento da cesta básica. O Banco de Alimentos ainda 

possui um controle com relação nominal dos beneficiários contemplados para averiguar se existem famílias 

recebendo auxílio em locais diferentes periodicamente. Na próxima reunião Jaqueline vai explicar um pouco 

mais sobre o Banco de Alimentos.  Adiney informou que o Sindicato dos Trabalhadores da Alimentação todo 

ano arrecada cerca de 5 mil quilos de alimentos que são doados para o Banco de Alimentos. Existem vários 

programas públicos de distribuição de alimentos como o Banco de Alimentos, Programa Viva Leite e outros 

programas municipais e Estaduais que atendem pessoas com fórmulas especiais e complemento alimentar. 

E também existem Entidades como SESC que possuem o Programa Mesa Brasil  e ONGs que também 

auxiliam com doação de alimentos e complentos alimentares. 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 março de 2012.
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