Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional- COMSEA.
Ata da Reunião realizada no dia 18/06/2013
Aos dezoito dias do mês de Junho do ano de dois mil e treze, na Casa dos Conselhos, sito à Rua Joaquim
André, 895, foi realizada a décima segunda reunião ordinária do Conselho Municipal de Segurança
Alimentar e Nutricional. Estiveram presentes: Edenilton Jorge Salvador, Sônia Luzia Gonçalves,
Solange Guidolim Canniatti Brazaca, Francisco Ernesto Guastalli, Elisa Carlota Coleoni, Márcia
Juliana Cardoso, Nilze Brasília Amaral de Moura, Cássia Cristina Del Tio, Carolina Vasquez Santos,
Evelise Moda e Fernanda Aparecida Martim. Justificaram ausência: Adney Araujo Abreu, Fabíola
Siqueira Costa e Dagmar Correr Schiavi. A reunião iniciou com leitura e aprovação da ata da reunião
anterior (Março/2013). A reunião iniciou com informes sobre os seguintes eventos:
- 21 de junho às 8 horas – COMAD promove o Seminário Drogas, Dependentes Químicos, Famílias e
Políticas Públicas, na Câmara Municipal de Vereadores , onde será lançado o Programa de TV Antídoto
Social (Edenilton)
- 24 de Junho às 13 horas acontecerá o evento “ “Irrigação de Hortaliças” no IBS Mudas, Sítio Santana –
Estrada Piracicaba Rio Claro (Evelise - SEMA)
- 22 de Julho acontecerá o 5º Encontro Regional de Produtores de Hortaliças no IBS Mudas, Sítio Santana –
Estrada Piracicaba Rio Claro (Evelise - SEMA)
- 23 de Julho às 19 horas haverá a comemoração do Dia do Agricultor na COPLACANA (Evelise - SEMA)
Ainda como parte dos informes, o Presidente deste Conselho relatou que no dia 11 de junho às 19 horas
participou de uma Plenária representando a Região Centro, na Prefeitura. Nesta foi apresentada a
reivindicação sobre o problema já relatado pelo COMSEA sobre as bicas d'água no Município. Nesse
momento também foi cobrado uma resposta do Poder Público aos ofícios enviados pelo COMSEA
anteriormente à respeito desse mesmo assunto. Os organizadores da Plenária se comprometeram com os
presentes de darem respostas à cada reivindicação apresentada. O prazo para apresentar novas
propostas , sugestões e reivindicações é dia 30 de Junho. Foi colocada pela Conselheira Márcia a proposta
de verba para realização da Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Márcia lembra que
o Município realizou apenas uma Conferência Municipal de SANS no ano de 2003, data em que o COMSEA
foi criado. A Conselheira Sônia questiona se há algum trabalho voltado ao fornecimento de água potável
para as Escolas Municipais de Piracicaba. Foi explanado que no início dos trabalhos desta gestão do
COMSEA o tema água foi amplamente discutido, inclusive com visita à ETA

Capim Fino, com a

apresentação dos profissionais e foi colocado que a água fornecida pelo SEMAE é própria para o consumo.
Elisa coloca que o problema maior nas Escolas Estaduais é a limpeza da caixa d'água. No município a
limpeza é realizada a cada 6 meses, seguindo a legislação. As Escolas Estaduais recebem uma verba
destinada à esse propósito, mas não há fiscalização se a limpeza ocorre ou não. Edenilton sugere que o
COMSEA coloque em pauta futura informações à respeito da fiscalização da higienização das caixas d'água
nas Escolas Estaduais. Outro problema levantado em relação às Escolas Estaduais é a precariedade e

manutenção da tubulação, pois a maioria destas é muito antiga e problemas na tubulação poderiam
comprometer a qualidade da água servida. Nilze informa que o SEMAE está realizando um trabalho com as
Escolas Municipais, mas que o foco é o desperdício de água. Evelise solicita a palavra para expor uma
solicitação do CEAGESP de participar do COMSEA. Este órgão já fez parte do Conselho e hoje não
participa mais, e gostariam de saber como fazem para participar novamente. Edenilton coloca que não há
como nessa gestão e que precisamos consultar o Regimento Interno. Lembrando que em Setembro haverá
a renovação do COMSEA. Márcia lembra que para o Município participar do SISAN o Conselho precisa ter
mais membros da Sociedade Civil (um terço Poder Público e dois terços Sociedade Civil) e que hoje nosso
Conselho é paritário, ou seja, metade Poder Público e metade Sociedade Civil, portanto o interesse do
CEAGESP em participar do COMSEA é pertinente. Evelise informa que solicitará que o CEAGESP entre em
contato com a Secretaria do Conselho. Edenilton coloca que um problema levantado na Plenária do dia 11
de Junho foi o problema de pombos na Praça José Bonifácio, onde inclusive há comercialização de
alimentos e que pode ocasionar a veiculação de doenças. Questiona que a Prefeitura tinha a rotina de lavar
a praça e se isso é feito atualmente. Guastalli coloca que esse procedimento é realizado periodicamente,
mas a quantidade de pombos aumentou muito. Informa também um problema muito sério que vem
ocorrendo nos Varejões Centrais e da Paulista. Devido ao telamento do Terminal Central de Integração e da
Estação da Paulista, esse animais estão migrando para os Varejões, onde além de tudo há alimentos em
abundância. Informa que uma medida que será tomada para acabar com esse problema é a instalação de
equipamentos eletrônicos que emitem um sinal que “espantam” os pombos do local. Edenilton sugere oficiar
os órgãos Públicos sobre o problema e o que tem sido feito em relação principalmente nos locais onde são
comercializado alimentos. Também foi sugerido uma campanha de conscientização da população para este
problema, suas implicações e conscientização para não oferecer alimentação para esses animais. Márcia
sugere a possibilidade de implantação pela Prefeitura da padronização dos locais de venda de alimentos na
Praça, assim como existe próximo da Ponte Pênsil. Os demais membros do Conselho discutem o assunto
como a falta de conscientização do público que consome alimentos comercializados nestes locais. Sugerese enviar ofício aos seguintes setores:
- SEMTRE para consultar que tipo de trabalho é feito com os ambulantes que comercializam alimentos em
locais públicos como a Praça José Bonifácio.
- Zoonose para saber que trabalho está sendo feito para o controle dos pombos, principalmente em áreas
onde há comércio de alimentos.
- VISA para saber como está a fiscalização dos comércios ambulantes de alimentos
- SEDEMA para saber como está a limpeza das praças, principalmente locais onde há comércio de
alimentos.
Outro assunto que foi colocado em pauta pelo Presidente foi alimentos transgênicos e o perigo que esse
tipo de alimentos podem trazer à saúde. Evelise faz uma explanação sobre o assunto, como por exemplo
citando alimentos como o milho e soja que em grande parte já são transgênicos. Que há muitos produtos
transgênicos no mercado, mas o que falta é a informação para a população. Que não há evidências que
esses produtos sejam maléficos à saúde. Ela cita por exemplo, que a soja transgênica reduz o uso de
agrotóxicos utilizado, pois ela é resistente à certas doenças. Ela cita também o tomate longa vida, que não é
comercializado no Brasil ainda, que tem uma pele mais “dura” e que demora mais para amadurecer. Ela
completa que para um produto ser aprovado precisa passar por uma série de protocolos e pesquisas até
chegar no mercado para o consumo. Solange completa que existem pesquisas científicas que comprova

que não há problemas de uso de produtos transgênicos e que em muitos casos eles são melhores. A
preocupação do Presidente é em relação ao direito à informação do consumidor e que parta dele a iniciativa
de consumir produtos transgênicos. Sugere-se a demanda de criação de um informativo para
esclarecimento da população sobre alimentos transgênicos, que poderia ser encaminhada para o Curso de
Ciência dos Alimentos da ESALQ. Outro tema da pauta é a obesidade infantil. Márcia informa que um
relatório com dados de 2009 e 2012 sobre o Perfil Nutricional de Crianças e Gestantes está sendo finalizado
e será encaminhado ao COMSEA para a reunião de Julho. Também será apresentado os Programas
existentes no Ministério da Saúde e que de alguma forma estão ligados à prevenção e combate da
obesidade e o que existe no município. Sobre o site do COMSEA, Márcia informa que ultimamente não tem
tido tempo de alimentar e vai contar com a ajuda da Nayara da Casa dos Conselhos para isso. Solicita que
quem tiver notícias para ajudar a alimentar o site que envie para o email do COMSEA
(comsea@piracicaba.sp.gov.br). Edenilton retoma a questão das sugestões para a Plenária do dia 30 de
Junho e coloca que vai levar os assuntos discutidos nesta reunião. Lembramos que em Setembro o
COMSEA deverá ter sua composição nomeada novamente, e que os membros que hoje fazem parte
poderão ter o mandato reconduzido por mais 2 anos e que os trâmites para essa renovação será feita pela
Casa dos Conselhos, seguindo regimento interno. A conselheira representante da ACIPI sinaliza que quer
permanecer no Conselho e que acha muito válido a participação da Instituição. Márcia sugere que nessa
mudança possa ser incluído algum membro da CEAGESP que também sinalizou o interesse em participar.
Edenilton fala que seria importante que a maioria do Conselho permaneça para dar continuidade ao
trabalho. Guastalli lembra da importância do papel dos Conselhos no Município. A próxima reunião está
agendada para dia 16 de Julho às 14 horas. Nada mais havendo para tratar, o presidente Edenilton Jorge
Salvador encerrou a reunião e eu Márcia Juliana Cardoso, Secretária, lavrei essa presente ata, que segue
assinada por mim e pelo presidente. Piracicaba, 18 de Junho de 2013.
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