
Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional- COMSEA.

Ata da Reunião realizada no dia 19/02/2013

Aos dezenove dias do mês de Fevereiro 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, Francisco Ernesto Guastalli, 
Nilze  Brasília  Amaral  de  Moura,  Solange  Guidolin  Canniatti  Brazaca,  Bruna  Negrelli,  Fernanda 
Martim, Dagmar Correr Schiavi, Amélia Pessoti Cotrim, Verônica, Mayara, Cássia Del Tio . Justificaram 

ausência: Márcia Juliana Cardoso, Daniela Cullen,  Valéria Ferratone, Ana Setten,  Fabíola Siqueira 
Costa. A reunião iniciou com   leitura  e  aprovação da ata  da reunião anterior  (Dezembro/2012).  Bruna 

passou  os  seguintes  informes:  PPA (Plano  Plurianual  2014-2017),  a  Prefeitura  através  do  Portal  da 

Prefeitura e do site está chamando a população a participar enviando propostas a serem analisadas e 

integrar o PPA; a RedeNutri está disponibilizando um Curso online para donos de cantinas escolares com o 

intuito de conscientizar esse público sobre a importância de melhorar a alimentação servida nesses locais e 

informou também sobre a realização do II Seminário Estadual da Rede Sans que irá acontecer nos dias 7 e 

8 de março de 2013 em São Paulo. Após os informes, Adriana do IMAFLORA veio convidar os Conselheiros 

para participar do Curso gratuito sobre Orçamento Público em parceria com a Prefeitura. Devida a grande 

procura pelo curso o IMAFLORA irá fazer uma seleção dos candidatos para as vagas, maiores informações 

deverão  acessar  o  site  www.piracicabasustentavel.org.br ou  pelo  email 

piracicabasustentavel@imaflora.org.br .  Adriana  também destacou  sobre  as  parcerias  do  IMAFLORA e 

sobre o Projeto Piracicaba Sustentável. Edenilton sugeriu que o curso seja filmado e disponibilizado online, 

mas Adriana informou que as aulas ficariam muito extensas para ser online e que será disponibilizada uma 

cartilha sobre o Curso. Em seguida Edenilton coloca em pauta as faltas de alguns membros do COMSEA e 

Cássia sugere que no caso do órgão que representa, o melhor seria indicá-la como titular, já que tem mais 

disponibilidade de participar das reuniões e que seja indicada outra pessoa para a suplência. Já quanto aos 

membros que representam a ACIPI, a plenária concorda que seja feito um ofício solicitando a substituição 

dos mesmos. Ivana ficará responsável por isso. Edenilton diz que o COMSEA está com sua atuação muito 

na teoria e que devemos rever nosso regimento interno para que possamos colocar algumas coisas em 

prática, sugeriu então a criação dos Grupos de Trabalho (Gts) para que se possa interagir com as lideranças 

de bairros.  Foi perguntado se o grupo presente concorda em trazer lideranças de bairros para participar das 

reuniões. Guastalli  sugere que se olhe mais para os bairros mais carentes como Bosques do Lenheiro, 

Jardim Gilda e Novo Horizonte. Nilze se preocupa e diz que precisamos ser cautelosos para não iludir a 

população com ações que não vamos poder cumprir. Verônica sugere consultar o senso do IBGE antes de 

irmos  para  os  bairros  e  analisarmos  as  características  individuais  dos  locais  e  nos  informar  sobre  a 

avaliação do SISVAN e até a aplicação do EBIA (Escala Brasileira de Insegurança Alimentar) para classificar 

a população. Mayara  sugere contato com a SEMDES para saber quem são os líderes de bairros. Dagmar 

informou que tem acesso a relação dos líderes de bairros e que trará na próxima reunião. Verônica propõe 
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que um representante do IBGE venha dar uma palestra sobre os dados do município em relação à renda 

dos bairros já para a  próxima reunião e Edenilton sugere que já se faça o contato com essa pessoa. 

Também por  sugestão  do Presidente,  foi  colocado  que  seja  feito  o  contato  com a mídia  local  (jornal) 

convidando os líderes de bairro para a reunião, onde se possa explicar sobre o COMSEA. Amélia propõe 

que se chame um representante de cada vez para que não se crie expectativas sobre a população. Mayara 

informa que irá  consultar  os dados do IPPLAP para eleger  um bairro/região e convidar  os líderes dos 

respectivos. Foi então descartada assim o contato com o representante do IBGE. Edenilton sugere a criação 

dos  Gts  para  cada  ação  específica,  por  exemplo,  obesidade  infantil,  banco  de  alimentos,  etc.  Para  a 

próxima reunião ficou certo que será apresentado o mapa do IPPLAP sobre renda e o mapa do SISVAN 

sobre obesidade/desnutrição para definir as regiões. Quanto ao ofício sobre as bicas, ficou definido que 

outro ofício será feito citando o anterior e Dagmar se responsabilizará por protocolar o mesmo no NAA da 

Secretaria  de  Governo.  Sobre  o  selo  do  COMSEA,  Edenilton  questiona  se  todos  concordam  no 

desenvolvimento do mesmo, ficando para futuras discussões. Verônica diz-se receosa quanto ao uso do 

selo do COMSEA em comércio pelo fato do Conselho estar ligado à alimentação saudável. Cássia lembra 

que Ana Setten já havia falado sobre o assunto, então Edenilton sugere que se crie categorias para os 

selos:  manipulação  de  alimentos,  alimentação  saudável,  etc  e  também  uma  contra-prestação,  como 

estabelecimento  com  selo  faz  doação  de  cesta  básica.  Deliberamos  que  as  apresentações  seriam 

interrompidas  e  chamadas quando do  nosso  interesse,  porque  as  nossas  reuniões  estão  sendo  muito 

teóricas.  Ficamos  assistindo  apresentações  e  não  estamos agindo.  É  justamente  por  isso  que  vamos 

retormar o diagnóstico e verificar os pontos que precisamos atuar. Na próxima reunião será retomado o 

diagnóstico.  Nada mais havendo para tratar, o  presidente  Edenilton Jorge Salvador encerrou a reunião e 

eu Bruna Fernanda Santo Negrelli, secretária, lavrei essa presente ata, que segue assinada por mim e pelo 

presidente. Piracicaba, 19 de Fevereiro de 2013.

Bruna Fernanda Santo Negrelli                                                                                 Edenilton Jorge Salvador

             Secretária                                                                                                                     Presidente


