
Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional- COMSEA.

Ata da Reunião realizada no dia 20/08/2013

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

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

e Nutricional.  Estiveram presentes:  Edenilton Jorge Salvador,  Sonia  Luzia  Gonsalves,  Solange Guidolin 

Canniatti  Brazaca,  Francisco  Ernesto  Guastalli,  Jaqueline  Camargo  Spolidorio  Alves,  Márcia  Juliana 

Cardoso,  Carolina Vasquez Santos,  Evelise Moda, Mayara Pereira  do Carmo, Bruna Fernanda Negrelli 

Santo,  Veronica  Ariede  Crippa. Justificaram  ausência: Adney  Araujo  Abreu  e  Fabíola  Siqueira  Costa. 

Convidado: Pedro Eugenio Adamo.  A reunião iniciou com a leitura e aprovação das atas das reuniões de 

Junho e Julho de 2013, seguido pelo informes da conselheira Márcia sobre os seguintes eventos:

- XI Seminário Internacional Proteste de Defesa do Consumidor, dia 04 de setembro de 2013, das 9h às 17 

h, no Auditório da Faculdade de Ciências Médicas – FCM/Unicamp, com o tema: “Higiene dos Alimentos: o  

consumidor está seguro?”, realizado pela Proteste Associação de Consumidores, em parceria com o Núcleo 

de Estudos e Pesquisas em Alimentação (Nepa) e Faculdade de Engenharia de Alimentos (FEA/UNICAMP).

- Dia 29/08 – das 8h às 17h - Fórum Permanente - Segurança Alimentar: da Biodiversidade e Políticas  

Públicas,  UNICAMP, campus de Limeira 

 - Prêmio de Segurança Alimentar e Nutricional Josué de Castro, promovido pelo Conselho Estadual de 

Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA/SP), com foco na alimentação saudável. As inscrições seguem 

abertas até 23 de agosto e o prêmio é destinado a Universidades e Institutos de Pesquisa públicos e 

privados, bem como órgãos públicos estaduais e municipais.

- Agenda preliminar da Semana da Alimentação, sob coordenação da Coordenadoria de Programas em 

Alimentação e Nutrição (CPAN), da Secretaria da Saúde:

14/10 – Palestra sobre Alimentação Saudável na Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho  

(SIPAT), no Anfiteatro do Centro Cívico, das 9h00 às 11h00 e das 13h00 às 15h00;

15/10 – Atividades relacionadas à Alimentação Saudável, com atividades e orientações no espaço ao lado 

do Terminal Central de Integração;

16/10  –  Atividades  e  orientações  sobre  alimentação  saudável,  junto  aos  consumidores  do  Varejão  da 

Paulista, das 15h00 às 19h30, com participação da SEMA e UNIMEP (Curso de Gastronomia);

17/10 – Lançamento do Programa Peso Saudável, no Anfiteatro do Centro Cívico;

18/10 – Apresentação do documentário “Muito Além do Peso”, na Câmara de Vereadores, às 14h00;

19/10 – Atividades e orientações sobre alimentação saudável junto ao público no parque da Rua do Porto.

Evelise sugeriu  a participação da Sra Daisy Diniz,  da Merenda Escolar,  para composição da mesa na 

ocasião da apresentação do documentário, juntamente com a presença de especialistas no setor. Edenilton 

propos mudança na ordem do dia, que foi prontamente aceita por todos os presentes. Foi  abordado o 

retorno referente aos encaminhamentos realizados pelo COMSEA. Encaminhamento sobre limpeza da área 

central (praça José Bonifácio) à SEDEMA: Sonia aproveitou para informar sobre o falecimento de 2 pessoas 



por criptococose (doença transmitida pelos pombos e outros vetores). Mayara também informou que havia  

um problema anterior, relacionado ao abate de pombos, que é proibido por lei. Edenilton informou que a  

Prefeitura divulgou na mídia a aquisição e adequação de veículo para a lavagem do piso na área central, 

visando minimizar as zoonoses relacionadas principalmente à presença dos pombos no local.  Edenilton 

propos que o COMSEA estimule um programa voltado à educação do público, para que não alimentem os 

pombos  e  estes  se  multipliquem cada vez  mais  naquele  local  e  em outros.  Guastalli  aproveitou  para 

ressaltar que os Varejões Central e Paulista também começaram a apresentar problemas com pombos já a 

algum tempo, e que possivelmente será instalado nestes locais um aparelho que emite comprimentos de 

onda específicos,  que  incomodam a espécie  e  os  afasta  do  local  de  comercialização  de alimentos.  A 

Secretaria  da Saúde será oficiada para prestar  informações referentes aos trabalhos realizados para o 

controle  de pragas urbanas (em especial,  pombos).  Requerimento sobre as bicas dàgua ao SEMAE e 

Prefeitura Municipal: não houve retorno por parte das entidades oficiadas. Edenilton relatou sobre ofício do 

Ministério Público enviado ao COMSEA, solicitando deste a relação de demandas detectadas pelo Conselho 

em relação ao fornecimento de alimentos impróprios para consumo. Edenilton disse que o COMSEA irá 

responder ao Ministério Público, informando a questão das bicas contaminadas e os trabalhos do Conselho 

em relação a esse assunto. Márcia complementa, dizendo que as Atas aprovadas em Assembléia estão 

postadas  no  site  do  Conselho,  no  Portal  dos  Conselhos,  e  que  estão  à  disposição  da  população  e 

autoridades para consulta em qualquer tempo. Edenilton falou também sobre os ofícios de recondução e  

novas  indicações  enviados  ao  COMSEA  para  a  composição  da  nova  gestão  (2013-2015):  foram 

reconduzidos, sem alterações os conselheiros que representam as seguintes entidades: SEDEMA, SEMA, 

Secretaria de Governo, ACIPI, SEMDES, Fundo Social de Solidariedade, Associação Viva Vida, ESALQ, 

SEMAE. Houve substituições de conselheiros nas seguintes entidades: Pastoral da Criança, Secretaria da 

Educação, UNIMEP. O COMSEA aguarda o ofício de indicação do CEAGESP, que irá compor a lista de 

entidades  participantes  do  COMSEA.  Após  os  informes  sobre  requerimentos  e  ofícios,  enviados  e  

recebidos, Edenilton abordou novamente o assunto sobre alimentos transgênicos, colocando que é papel do 

COMSEA informar a população sobre o assunto, principalmente relacionado ao consumo consciente, pois 

as informações sobre o assunto ainda são pouco difundidas e esclarecidas entre o público consumidor de 

alimentos. Marcia reforça o envio de uma publicação científica encomendada pela FAO, onde se discute 

amplamente  os  alimentos  transgênicos  e  o  impacto  na  saúde  das  pessoas,  além de  outros  aspectos 

relacionados à eficiência dos mesmos. Evelise reforça que este estudo é bastante importante, e que todos 

deveriam ler o artigo enviado, para que pudessem discutir com maior embasamento na próxima reunião. A 

sugestão foi acatada por todos, de forma que o assunto será abordado, mais intensamente, na próxima 

reunião do Conselho. Também foram adiados para a próxima reunião os itens referentes ao SISVAN e  

IPPLAP, e os diagnósticos da RedeSans. Márcia apresentou relatório sobre estudo nutricional realizado com 

crianças  e  gestantes  pela  CPAN,  no  período  de  2009 a  2012.  Os  dados coletados  são  analisados e  

encaminhados aos gestores das Unidades de Saúde, visando a orientação e criação de políticas públicas, 

ações e intervenções nas unidades ou setores. Foi observado, entre gestantes, a redução nas porcentagens 

de baixo peso e eutrofia, enquanto que as porcentagens de sobrepeso e obesidade na gestação foram 

significativamente  maiores  ao  final  do  período  de  avaliação.  Também  foi  detectado,  através  do  perfil  

nutricional em crianças (0 a 5 anos), utilizando-se dos parâmetros peso x estatura, um aumento significativo  

da porcentagem de risco de sobrepeso, sobrepeso e obesidade ao final do período de avaliação. O perfil 

nutricional  de crianças (5  a 10 anos),  baseado no IMC,  também apontou um aumento significativo em 



relação à porcentagem esperada de sobrepeso, obesidade e obesidade grave; todos estes estudos indicam 

uma questão de saúde pública, a obesidade na gravidez e na primeira infância. Marcia ressaltou que as 

ações desenvolvidas pela equipe da CPAN são pontuais, e que é necessária a criação de políticas públicas  

voltadas para esta necessidade específica, de grande importância. Ela complementou a exposição, citando 

a  Política  Nacional  de  Alimentação  e  Nutrição.  Evelise  sugeriu  a  implantação  desta  política  a  nível  

municipal, com a criação da Política Municipal de Alimentação e Nutrição, com base na plataforma federal, e  

que  essa  demanda  possa  ser  encaminhada  à  Câmara  de  Vereadores.  Márcia  encerrou  a  palestra 

apresentando os programas/estratégias do Ministério da Saúde voltados ao setor:  Academia da Saúde, 

Amamenta e Alimenta Brasil, Bolsa Família, Saúde da Família, Saúde na Escola, Núcleo de Apoia à Saúde 

da Família, SISVAN, Fundo de Alimentação e Nutrição, Saúde Ferro, Vitamina A Mais e Guia Alimentar.  

Edenilton informa que a nova gestão deverá tomar posse em outubro. Foi confirmada a próxima reunião no  

dia  17 de setembro,  às 14h00, na Casa dos Conselhos.  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.

Márcia Juliana Cardoso                                                                                               Edenilton Jorge Salvador

             Secretária                                                                                                                     Presidente


