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

ATA Reunião Ordinária – dia 26/07/2017

Aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, reuniram-se, às 14h30,
na Casa dos Conselhos em reunião extraordinária e estavam presentes os Conselheiros:
Nilton Rubens Barbosa., Jacqueline Camargo Spolidoro Alves, Andresa Nunes G. Mendes,
Nilse Brasília A. de Moura, Teresinha de Jesus Altarugio, Marina Vieira da Silva, Érika
Maria Roel Gutierrez, Natália Gebrim Dória, Vilson Mileski, Alessandra Ap. Zilio Cozzo
Siqueira. Justificaram a ausência: Dagmar Correr Schiavi, Cássia Cristina Tonin Del Tio.
Ouvintes: Clarisse Aparecida S. Pompermayer.. Os Conselheiros presentes solicitaram a
palavra e fizeram abertura passando alguns informes. Evento a ser realizado em 09/08/2017
as 19:00 roda de conversa sobre alimentação escolar, convite para curso ESALQ sobre
participação e construção de politicas públicas que será realizado provavelmente 16/17 ou
23/24 de Agosto Natália enviará confirmação, mas solicitou que os conselheiros interessados
já manifestem interesse, pois será para um grupo de 30 a 40 pessoas. Outro evento
mencionado no grupo pela conselheira Bruna foi a semana da Amamentação “Mamaço” que
será realizado de 1º a 4 de agosto na área de lazer da Rua do Porto, mês do Laço Dourado.
Conforme pauta, foi informado que a Lei foi encaminhada ao Jurídico da Prefeitura, Natália
reforçou que o é importante que o setor jurídico faça os apontamentos e nos entregue para
que ainda este ano possamos regularizar tal questão. Jacqueline salientou que conversou com
a procuradora que realiza assessoria na Semdes, ela apontou que provavelmente será
necessário acertar e quantificar a composição da sociedade civil. Dessa forma o grupo
decidiu manter 04 representantes de sindicatos, 08 de Entidades e 04 de Instituições de
Ensino. Estaremos portanto aguardando envio do documento. Jacqueline compartilhou sobre
a participação no evento de encontros regionais do SISAN em São Paulo e da dificuldade em
agendar, devido ao recebimento dos convites perto da realização, foi enviado e-mail
solicitando que sejam enviados os informes com maior antecedência. O relatório de
participação será enviado aos conselheiros. Sobre a moção foi iniciada discussão sobre
alterar o nome do documento de moção para relatório e será discutido no próximo encontro.
Foi formada também uma comissão para estudar e propor alteração do regimento interno,
que será composto por Natália, Jacqueline e Bruna, será apresentado também na próxima
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reunião para o grupo. Foi encerrada a reunião agradecendo a todos pela colaboração e pelo
trabalho. Nada mais havendo a tratar, eu Jacqueline C. S. Alves, encerro a presente ata, que
deverá ser lida e assinada pelo presidente e Vice presidente.

Jacqueline Camargo Spolidoro
Presidente

Natalia Gebrim Dória
Vice Presidente
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