
Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional- COMSEA.

Ata da Reunião realizada no dia 19/03/2013

Aos dezenove dias do mês de Março 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,  Jaqueline 
Spolidoro,  Dagmar Correr Schiavi,  Amélia Pessoti Cotrim, Mayara, Cássia Del Tio, Márcia Juliana 
Cardoso, Fabíola Siqueira Costa. Justificaram ausência:  Daniela Cullen e Márcia Juliana Cardoso. A 

reunião  iniciou  com   leitura  e  aprovação  da  ata  da  reunião  anterior  (Fevereiro/2013).  Márcia  deu  os 

seguintes informes: participação no II Seminário Estadual da Rede Sans e material sobre SANS trazido e 

que ficará à disposição para consulta na Secretaria do COMSEA; informou também que no próximo dia 

01/04 a CPAN em parceria com a Rede Sans estará lançando o Curso Interanutri Piracicaba com Saúde 

para os profissionais de saúde da Atenção Básica. Edenilton também aproveita para informar aos demais 

conselheiros que gostaria  de utilizar o programa de TV – OAB na TV – Projeto Antídoto Social  que é 

transmitido pelo canal 5 da NET e canal 40 (TV Opinião) UHF para divulgar as ações do COMSEA, com a 

gravação de pequenas mensagens dos Conselheiros  com “dicas”  para  a  população.  Guastalli  também 

informou que a SEMA estará realizando a 15ª edição do Varejão Especial de Pescados de água doce e 

salgada para a Páscoa. Edenilton informou sobre os ofícios a serem encaminhados para substituição de 

membros que estão faltando sem justificativa, como ACIPI e Associação Viva a Vida. Mayara informou que 

dia 23 de março acontecerá o lançamento do Programa “Adote uma Nascente” da SEDEMA nos bairros 

Jardim Gilda e Santa Rosa, onde haverá também plantio de mudas em torno da nascente. Dando início à 

reunião Mayara apresenta tabela e mapa do IPPLAP com as divisões das regiões por renda familiar para 

que pudéssemos conhecer e escolher um bairro para iniciar um trabalho com a comunidade. Como os 

dados  ainda  não estão  com os  cruzamentos  necessários  para  um melhor  entendimento,  Jaqueline  da 

SEMDES propôs trazer na próxima reunião o levantamento da SEMDES pelo Cadastro Único que tem os 

dados de famílias em situação de vulnerabilidade, ou seja, em situação de pobreza ou extrema pobreza, do 

município, o que com certeza traria mais informações sobre a Insegurança Alimentar da população. Márcia 

sugeriu procurar as Comissões Locais de Saúde (CLS) como forma de contato com a população. Edenilton 

sugeriu chamar o vereador Paulo Campos para a próxima reunião para falar sobre a comunidade que 

representa  e  se  há Insegurança  Alimentar.  Márcia  também apresentou  os  dados  de  2012  do  SISVAN 

(Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional) que faz o  monitoramento da situação nutricional de crianças 

e  gestantes  que  utilizam  o  SUS  no  Município.  Os  dados  apresentados  chamaram  a  atenção  dos 

Conselheiros devido ao grande número de crianças e gestantes acima do peso e que isso é um problema 

grave de saúde pública e que o COMSEA deve se pronunciar para o Poder Público sobre as ações que 

estão sendo desenvolvidas para a solução ou redução deste  problema.  Cássia  sugere oficiar  o Poder 

Público sobre quais as políticas  de Saúde estão sendo desenvolvidas nesse âmbito. Márcia ficou de passar 



esses dados para o Presidente Edenilton para embasamento do ofício. Márcia informou sobre a reunião que 

participou em fevereiro sobre as Comissões Regionais de Segurança Alimentar e Nutricional, que Piracicaba 

está integrando a Regional de Campinas e que os municípios podem indicar uma ou mais pessoas para 

concorrer e consequentemente integrar o Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional. Foram 

indicadas a Conselheira Márcia Juliana Cardoso, representando o Poder Público e a Conselheira Gilma 

Lucazechi Sturion, representando a Sociedade Civil. Com relação à indicação de conselheiros para integrar 

a CRSANS. Também ficou acordado publicizar os ofícios das bicas e da obesidade. Márcia ficou de verificar 

algumas  melhoras para o site.  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 Março de 2013.

Bruna Fernanda Negrelli Santo                                                                                 Edenilton Jorge Salvador

             Secretária                                                                                                                     Presidente


