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

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DIA 20/09/2017 ÁS 14H00

Aos vinte dias do mês de setembro 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, Marina Vieira da Silva; Érika
Maria Roel Gutierrez; Nilton Rubens Barbosa; Sueli Lopes Garcia, Claudia Renata
Novollette, Alessandra Ap. Zilio Cozzo Siqueira, Natália Gebrim Dória, Eliane Maria
Pereira. Justificaram: Dagmar Correr Schiavi, Elaine Moraes Bargiela Seguezzi, Sônia
Luzia Gonçalves, Solange Guidolin Canniatti Brazaca, Liliane Corrêa Maistro; Cássia
Cristina Tonin Del Tio. Como ouvinte: Clarisse Aparecida S. Pompermayer. A
presidente Jacqueline deu início a reunião apresentando a ata da reunião anterior, sendo
aprovada. Compartilhou com os conselheiros sobre o teor do ofício da procuradoria,
onde solicita o de acordo dos conselheiros sobre a aprovação da alteração da lei, dessa
forma, foi mencionado pelos presentes da importância de quantificar o número de
membros da sociedade civil, o que não consta no texto enviado para ao setor jurídico e
consta em ata de reunião realizada em julho de 2017, a mesma será enviada. Foi falado
também que a manifestação foi enviada ao Gestor Municipal. Sobre o evento “Desafios
de Segurança Alimentar e Nutricional em Piracicaba” a ser realizado em Outubro, no
dia 26 das 13:00 às 18:00 foi decidido que será no espaço da SEMA, pois comporta
aproximadamente 70 pessoas, e será formalizado via ofício, embora tenha sido
confirmado na data desta reunião, outro item definido foi a lista de convidados, sendo
Secretários das pastas de Desenvolvimento Social, Agricultura e Abastecimento,
Trabalho e Renda, Saúde, Educação, Defesa e Meio Ambiente, Governo, Gestor
Municipal, Semae, Fundo Social de Solidariedade; Câmara de Vereadores, as
Instituições de Ensino, Organizações Sociais e Movimentos com representação neste
Conselho, e outras instituições como: FOPEC (Fórum Permanente dos Conselhos), e
dos conselhos conforme disponibilizado no Portal dos Conselhos, Sistema S e outras
Organizações Sociais. Da programação, foi decidido pelo grupo que será iniciado as
13:00 o credenciamento, às 14:00 abertura realizada por membro do COMSEA, com
resgate do histórico de Piracicaba, e posteriormente pelo Gestor Municipal. Como o
objetivo deste Conselho é de fomentar as ações de segurança alimentar nas diversas
áreas, serão apresentados breves relatos dos Secretários, às 14:30, sobre as ações que
foram realizadas até o momento e do planejamento nesta área para esta gestão. Na
sequência, às 15:30, será relatada a importância da Construção do Plano Municipal de
Segurança Alimentar e Nutricional, por representante do CONSEA Estadual .Para
finalizar será realizado uma discussão sobre os desafios para o alcance da Segurança
Alimentar em Piracicaba das 16:30 as 17:00. As tarefas foram distribuídas entre os
conselheiros presentes, o convite (arte) e cerimonial será elaborado pela Semdes
(Jacqueline/Sabrina), se não houver possibilidade o sindicato (Claudia) apoiará, sobre a
distribuição e divulgação cada conselheiro fará a divulgação nos seus segmentos. No
Oficio para os Secretários será solicitada confirmação de presença até 10 de Outubro. A
lista de presença será impressa pela Secretaria do COMSEA, e outra da presença de
reunião ordinária para os conselheiros, pois o evento substituirá a reunião. Os convites
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terão que estar prontos até 29 de Setembro e será enviado para os representantes dos
conselhos via e-mail. No credenciamento ficarão as conselheiras Bruna e Claudia. Na
organização e apoio ficará Jacqueline e Natalia ou demais membros presentes. O café
será contribuição da SEMA e da SEMDES. Verificaremos o cerimonialista
(Jacqueline). A divulgação no portal do conselho será realizada pela Naiara. Será
providenciado uma lembrança ao convidado pelo grupo de conselheiros. Ficou
agendado reunião extraordinária para o dia 11 de Outubro as 14:00. Foi encerrada a
reunião, agradecendo 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.
_________________________________

_______________________________

Secretária ad hoc

Jacqueline C. Spolidoro Alves
Presidente
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