CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA
ALIMENTAR E NUTRICIONAL - COMSEA
MUNICÍPIO DE PIRACICABA - ESTADO DE SÃO PAULO – BRASIL

Ata da Reunião Ordinária
21/01/2014
Aos vinte-e-um dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e quatorze, na Casa dos Conselhos, sito à Rua
Joaquim André, 895, foi realizada a reunião ordinária do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e
Nutricional. Estiveram presentes: Adney Araújo Abreu, Pedro Eugênio Adamo, Sônia Luiza Gonsalves,
Morgane Retière, Solange Guidolin C. Brazaca, Carla Maria Vieira, Dilaine Conceição Alves, Dagmar
Correr Schiavi, Francisco Ernesto Guastalli, Ana Carolina Martins Ferreira, Nair Paulino Fujita, Mayara
Carmo Teodoro, Bruna Fernanda Negrelli Santo, Ana Paula Vioto Ferraz, Nilse Brasília A. De Moura, Eliane
Maria Pereira da Silva. Justificou ausência: Gilma Lucazachi Sturion, Celise de Oliveira Romanin,
Jacqueline Camargo S. Alves, Fernanda Aparecida Martim, Cássia Cristina Tonin Del Tio, Veronica Ariede
Crippa. A reunião começou com uma rodada de apresentação de cada membro do COMSEA, por terem
entrado novas instituições e novos representantes. Em seguida começaram as discussões sobre a renovação
da mesa do Conselho. Pedro Adamo, representante do CEAGESP, procedeu à leitura do regimento para
relembrar as atribuições dos diferentes cargos da mesa. O Presidente deve ser representante da sociedade
civil e representa publicamente o Conselho, o Vice-Presidente deve ser representante do poder público e
substitui o Presidente em caso de ausência do último. O secretario é responsável pela coordenação do
programa de segurança alimentar do município, cuida da ata e articula a ação das subcomissões temáticas.
Após examinar quais membros eram aptos para estes diferentes cargos, houve candidatura de Pedro Eugênio
Adamo ao cargo de Presidente, de Francisco Ernesto Guastalli ao cargo de Vice-Presidente, de Carla Maria
Vieira ao cargo de Secretaria e de Morgane Retière ao cargo de Vice-Secretaria. Havendo corum suficiente
para votação (13 das 16 instituições estavam representadas), os candidatos foram eleitos à unanimidade e a
nova mesa foi aprovada. Para planejar e iniciar as atividades do COMSEA, foi decidido que cada
representante fará uma consulta interna nas suas instituições sobre a atuação do COMSEA para o ano 2014:
qual o maior desafio para a segurança alimentar no município? O que os órgãos membros esperam do
COMSEA? Cada um trará estas expectativas e sugestões para o Conselho na próxima reunião ordinária.
Alguns membros presentes já colocaram para discussão alguns pontos. Foi reforçada a importância da
participação de todos os membros em cada reunião do Conselho, lembrando que os suplentes existem
justamente para poder substituir o titular em caso de ausência, garantindo uma boa representação das
instituições membros do COMSEA. Foi acordado que as datas de todas as reuniões ordinárias para o ano
2014 serão comunicadas por e-mail, sendo que a reunião acontece sempre na terceira terça-feira do mês
(10/03, 15/04, 20/05, 17/06, 15/07, 19/08, 16/09, 21/10, 18/11 e 16/12). Francisco Guastalli, representante da
SEMA, pontuou que, para sua instituição, a prioridade ainda é o aumento da produção de alimentos no
município e a melhoria do abastecimento, pontos sobre os quais Pedro Adamo, representante do CEAGESP,
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concordou. O último realçou a importante atuação do município nesta questão com a rede de varejões
municipais. Sônia Luiza Gonsalves, representante da ACIPI, constatou a necessidade de qualificação do
pessoal que manipula alimentos (carrinhos de pipoca, de hot dog, etc.) para melhorar as condições de
higiene. Foi sugerido que seja criado um selo para habilitar os profissionais. Pedro Adamo, assim como
Adney Abréu, representante do Sindicato dos trabalhadores da Alimentação, lembraram que tal projeto já foi
conduzido há alguns anos atrás, em parceria com a ESALQ, o SEBRAE e outras instituições e que os
beneficiados deram retornos positivos enquanto às formações. O projeto tinha tido uma boa visibilidade e a
clientela chegou a exercer certa pressão para que os profissionais acompanhem as formações. No entanto,
não houve continuidade no projeto e é necessário retomá-lo. Carla Vieira, representante da UNIMEP, realçou
o papel do agente de segurança alimentar em conscientizar os manipuladores de alimentos assim como as
populações sobre a importância da higiene e da segurança alimentar. Sugeriu que, na retomada do projeto de
capacitação dos profissionais da área, sejam mobilizados todos os recursos disponíveis e em especial as
tecnologias de ensino a distância, que poderiam complementar os encontros presenciais de formação (deu o
exemplo da plataforma virtual da Rede Sans). Foi, portanto, decidido que o Presidente Pedro Adamo faria
um repasse do que já foi feito neste âmbito depois de resgatar as informações a respeito nas atas e arquivos
do COMSEA. Foi também acordado que a plataforma no Portal dos Conselhos seria atualizada, em particular
adicionando a última ata (novembro) que faltou divulgar. A gestão desta plataforma será realizada por Naiara
Borges dos Santos, auxiliada da Secretaria do COMSEA Carla Vieira, que será cadastrada como
administradora do site. Nada mais havendo para tratar, o presidente Pedro Eugênio Adamo encerrou a
reunião e eu Carla Maria Vieira, Secretária, lavrei essa presente ata, que segue assinada por mim e pelo
presidente. Piracicaba, 22 de janeiro de 2014.
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