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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DIA 16/08/2017 ÁS 14H00

Aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, reuniu-se às
14h, na Casa dos Conselhos em reunião ordinária os seguintes membros: Jacqueline
C.  Spolidoro  Alves,  Bruna  F.  Negrelli  Santo  Gonçalves,  Nilze  Brasília  A.de  Moura,
Natália Gebrim Dória, Alessandra Ap. Zilio Cozzo Siqueira; Marina Vieira da Silva; Érika
Maria  Roel  Gutierrez;  Nilton  Rubens  Barbosa;  Sueli  Lopes  Garcia.  Justificaram:
Dagmar  Correr  Schiavi,  Elaine  Moraes  Bargiela  Seguezzi,  Sônia  Luzia  Gonsalves,
Solange Guidolin Canniatti Brazaca, Liliane Corrêa Maistro; Cássia Cristina Tonin Del
Tio;  Claudia  Renata  Novollette;  Teresinha  de  Jesus  Altarugio.  Ouvintes:  Thayna
Caroline  Baldini  Guedes  (Instituto  Terra  Mater).  A vice-presidente  Natália  iniciou  a
reunião passando alguns informes: Formação em Advocacy, pelo IDEC (formação e
participação social para politicas públicas) com as seguintes datas - 27/09 das 18:30 as
22:00, 30/09 das 09:00 as 18:00 e 04/10 das 18:30 as 22:00. A presidente Jacqueline
deu início a reunião lendo a ata da reunião anterior, a qual foi aprovada por todos os
conselheiros.  Em  seguida  foi  discutido  a  questão  de  mudar  o  dia  da  reunião  do
conselho, e foi decidido que as reuniões serão sempre nas terceiras quartas-feiras as
14 horas de cada mês. Dando continuidade a reunião, decidimos que será enviado a
ata de julho onde consta a quantificação de membros da sociedade civil  para Drª.
Melissa do departamento jurídico da Prefeitura, para que possamos dar continuidade
ao processo de formação do conselho. Decidimos também que será enviado a moção
ao Prefeito, porém não usaremos o termo “moção” e sim “manifestação”. A conselheira
Marina sugeriu que fizessemos alguma ação que desse visibilidade ao conselho, como
escrever artigos, publicar em jornais mostrando como está a situação de segurança
alimentar  do  município.  Alessandra  comentou  sobre  um  projeto  de  construção  de
hortas dentro da ETEC que estava parado e agora ela vai dar andamento e questionou
como o Conselho poderia contribuir para isso. E ressaltou que em eventos realizados
pela ETEC o Prefeito ou algum representante participa e então seria uma forma de
visibilidade  para  o  Conselho.  A  partir  dessa  discussão,  tivemos  a  iniciativa  de
programar um evento com caráter de mesa redonda onde seriam convidados todos os
secretários,  vereadores,  coordenadores,  professores  de  cursos  técnicos  e  de
graduação  da  cidade  e  Prefeito  Municipal,  para  uma  apresentação  por  segmento,
sobre  ações  de  segurança  alimentar  e  nutricional  que  ocorrem no  município  e  as
perspectivas em relação ao tema de SAN, isso seria realizado em alusão a semana da
alimentação no dia 26 de outubro das 13:00 as 17:00. Também convidaríamos algum
representante do COMSEA Estadual para fazer mediação das falas. Nilton se propôs a
arrumar um local para realização do evento, por exemplo o varejão da Paulista; para
isso  o  conselho  precisa  pedir  o  local  através  do  site  da  Prefeitura  com  mês  de
antecedência.  Marina propôs que o nome do evento seja:  “Desafios de Segurança
Alimentar Nutricional em Piracicaba”. E aproveitando o evento sugeriu que seja feito o
lançamento  da  Lei  e  o  novo  Regimento  do  Conselho,  e  a  partir  disso  propor  a
intersetorialidade como as Caisans,  ao final  da discussão também foram propostos
outros dois locais, como a Câmara de vereadores e o Sesc, Jacqueline verificará assim
como solicitar um apoio da comunicação social da prefeitura. Nilze informou que não
continuará como membro pois se aposentou, e solicitou que enviássemos um ofício
solicitando nova indicação para sua substituição, os conselheiros manifestaram que
seria importante sua participação como ouvinte. Foi encerrada a reunião, agradecendo
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a todos pela colaboração e pelo trabalho. Nada mais havendo a tratar, eu Bruna F.
Negrelli Santo Gonçalves, encerro a presente ata, que deverá ser lida e assinada pelo
presidente e vice-presidente.

_________________________________            _______________________________

     Bruna F. Negrelli Santo Gonçalves                         Jacqueline C. Spolidoro Alves
          Secretária ad hoc                                      Presidente
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