
Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional- COMSEA.

Ata da Reunião realizada no dia 18/07/2013

Aos dezoito dias do mês de Julho do ano de dois mil e treze, na Casa dos Conselhos, sito à Rua Joaquim 

André, 895, foi realizada a décima terceira reunião ordinária do Conselho Municipal de Segurança Alimentar 

e  Nutricional.  Estiveram  presentes:  Edenilton  Jorge  Salvador,  Sônia  Luzia  Gonsalves,  Dagmar  Correr 

Schiavi,  Bruna Fernanda Negrelli  Santo,  Nilze  Brasília  Amaral  de Moura,  Jaqueline Camargo Spolidoro 

Alves e Solange Guidolin Canniatti  Brazaca. Justificaram ausência: Valéria Aparecida Ferratone, Cássia 

Cristina Del Tio, Fabíola Siqueira Costa, Mayara Carmo Teodoro e Márcia Juliana Cardoso.

  A leitura e aprovação da ata anterior será feita na próxima reunião. A segui foram passados os seguintes 

informes:

- Em 24 de agosto das 8:30 as 13:00 horas será realizado fórum das demandas do orçamento participativo 

na prefeitura de Piracicaba SP;

-Em 23 de julho as 19 horas será realizado o dia do Agricultor na COPLACANA, o evento é promovido pelo 

COMDER e Câmara Municipal. Serão homenageados os agricultores de grande porte, agricultor familiar e 

entidades.

O senhor presidente informa que fez a entrega do protocolo na plenária da região centro que nós sugerimos 

e foi cobrado resposta ao ofício anterior referente as bicas d’água contaminadas, para que a prefeitura tome 

providências  em  canalizar  ou  informar  com  placas  a  situação  da  água,  sendo  sempre  necessária  a 

manutenção dos avisos, para que a população tenha a informação.Na reunião foi realizado um balanço da 

gestão atual e deve ser feita a transição para nova gestão que se inicia em setembro de 2013. Foi discutido 

sobre tempo de validade das indicações, pois no decreto não tem informação sobre a transição e na lei são 

2 anos com possível recondução por mais 2 anos. No balanço de 2 anos foi possível conhecer a situação 

atual  do  COMSEA,  pois  há  necessidade  de  diagnóstico.  Foi  importante  para  mudar  o  olhar  sobre  a 

problemática da segurança alimentar. Foi discutido sobre bicas e as contaminações. Bairro Santa Olímpia 

foi sugerido fechamento de poços inclusive artesiano.Sustentabilidade e conservação é empregado pelo 

SEMAE, há lei de diminuição do valor da conta para quem empregar esses conceitos.Será retomada a 

pauta do mês de junho sobre a obesidade infantil, transgênicos dando ciência sobre as leis existentes e 

informar  da  importância  desses  temas para  a  população.  Os programas do  Ministério  da  Saúde e  da 

Prefeitura serão discutidos na reunião de agosto.  Será oficiada a sociedade civil  e  poder público  para 

recondução dos membros titulares e suplentes do COMSEA. No caso de haver recondução não haverá 

necessidade de publicação de novo edital.Nada mais havendo para tratar, o presidente  Edenilton Jorge 

Salvador encerrou a reunião e eu, Solange Guidolin Canniatti Brazaca, lavrei a presente ata, que segue 

assinada por mim e pelo presidente. Piracicaba, 18 de julho de 2013.

Solange Guidolin Canniatti Brazaca                                                               Edenilton Jorge Salvador            

Presidente


