Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional- COMSEA.
Ata da Reunião Extraordinária realizada no dia 03/09/2013
Aos três dias do mês de Setembro do ano de dois mil e treze, na Casa dos Conselhos, sito à Rua Joaquim
André, 895, foi realizada a primeira reunião extraordinária do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e
Nutricional. Estiveram presentes: Edenilton Jorge Salvador, Elisa Carlota Coleoni, Cássia Cristina Tonin Del
tio, Fabíola Siqueira Costa, Sonia Luzia Gonsalves, Nilze Brasília Amaral de Moura, Francisco Ernesto
Guastalli, Jaqueline Camargo Spolidorio Alves, Márcia Juliana Cardoso, Evelise Moda, Mayara Pereira do
Carmo. Justificou ausência: Solange Guidolin Canniatti Brazaca . A reunião iniciou-se com a discussão
sobre os novos membros do COMSEA. OAB e Sindicato da Alimentação ainda não encaminharam as
indicações. O Sindicato de Alimentação ira manter os mesmos membros no Conselho. Os seguintes
informes foram dados: Presidente Edenilton informou que já encaminhou a resposta ao ofício do Ministério
Público sobre fornecimento de alimentos impróprios para o consumo. As atas aprovadas pelo Conselho
foram encaminhadas juntamente com o ofício de resposta. O CEAGESP já enviou ofício indicando membros
para compor o COMSEA na nova gestão. Também foi informado aos demais Conselheiros que foi publicado
no Diário Oficial do Município o edital para a entrada de novos membros da Sociedade Civil. Mayara trouxe
documento enviado pela Câmara dos Vereadores de Piracicaba à Secretaria de Defesa do Meio Ambiente
(SEDEMA) sobre o projeto “Pensar, Comer e Conservar” do Programa das Nações Unidas para o Meio
Ambiente (PNUMA) e da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO). A iniciativa
se dirige especialmente aos consumidores, comerciantes e outros atores sociais da área gastronômica e de
hospedagem e reunirá diversas ações contra o desperdício, reunidas em um portal (www.thinkeatsave.org).
Segundo a FAO, um terço dos alimentos é perdido durante os processos de produção e venda, um
desperdício equivalente a um trilhão de dólares. Sobre esse tema , foi levantada a questão de desperdício
de alimentos nas refeições servidas aos atletas do Clube XV de Novembro e que esse poderia ser um tema
do COMSEA para as próximas reuniões. Sobre outro tema já discutido em reuniões do COMSEA, pombos
em locais públicos, foi informado que serão colocados os aparelhos que emitem ondas eletromagneticas
nesses locais para espantar essa aves, mas antes da colocação está sendo realizado um estudo pela
Zoonoses (Tom e André) sobre até que ponto essas ondas eletromagneticas afetariam outras aves, como
por exemplo, o sabiá-laranjeira. A título de informação, Nilze representou o COMSEA no encerramento do
Curso Interanutri Piracicaba com Saúde que acontece no último dia 2 de setembro. A ata da última reunião
foi lida e aprovada por unanimidade. Devido à vários eventos do Dia Mundial da Alimentação e para que
haja tempo hábil da nomeação do novo Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, a
próxima reunião foi antecipada para dia 8 de outubro de 2013. 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, 20 de Agosto de 2013.
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