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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 20/01/2021 

 
 
Aos vinte dias do mês de janeiro de dois mil e vinte um, por meio do Google Meet, teve 
início via online a Reunião do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional - 
COMSEA. Compareceram à reunião os seguintes membros: Natalia Gebrim Doria - 
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento; Marina Vieira da Silva - Esalq; Tatiane 
Moral Scaglione Stella - Fundo Social;  Marlene Besen Eckstein e Clarice Aparecida S. 
Pompermayer - Pastoral da Criança; Joseane Aparecida Tedesco Furlani e Noemi Mariano 
Leite Varella Lopes - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social; Dagmar 
Correr Schiavi - Secretaria de Governo; João Fernando de Almeida Benedetti- Comunidade 
que Sustenta a Agricultura CSA Piracicaba; Fernanda Peruchi - Instituto Terra Mater;Marly 
Elisama Cano - Educando Pelo Esporte, Claudia Renata Novollette - Sindicato dos 
Bancários de Piracicaba; Érika Maria Roel Gutierre - FATEC, Larissa de Oliveira 
representando a Casa dos Conselhos.  A reunião teve início com Natália Gebrim Doria 
presidente apresentando as atas e informando que a Fernanda Peruchi integrará o 
COMSEA, como representante da ONG Terra Mater (a partir de janeiro de dois mil e vinte e 
um, em substituição à Natália que atuará na SEMA, assumindo a representação da 
Secretaria junto ao COMSEA). Informou também que devido a atuação na SEMA não 
poderá continuar atuando como presidente do COMSEA. Desse modo a atual vice Marina 
Vieira da Silva deve assumir a presidência. Marina informou que as demandas são muitas e 
que todo o conselho (com destaque para Natália) deverá continuar atuando para o alcance 
dos objetivos. Natália enfatizou a disponibilidade, mantendo o compromisso assumido, 
informando sobre os contatos visando a parceria entre a DAN e SEMA, com relação ao 
PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar); sobre a implementação, destacando o 
êxito na conversa com as secretarias sobre a implementação e enfatizou a necessidade de 
constituir uma comissão para a revisar, incluindo adequações/ajustes na proposta de Lei 
para o município e viabilizar o avanço. Marina comentou sobre a reunião com a Profa. Maria 
Rita Marques, sendo seguida pelos comentários de João Fernando de Almeida Benedetti 
que sugeriu que a Profa. Maria Rita participasse da Comissão para assessorar quanto ao 
conteúdo da proposta de Lei, registrando também disponibilidade de participar da comissão 
(interna). Na sequência Natália explicou que a nova gestão municipal está convencida sobre 
a necessidade da implementação e que a Sra. Euclidia Maria B. L Fioravante - Secretária 
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS já entendeu sobre o processo 
de tramitação e que talvez Maria Rita possa atuar como nossa assessora ad hoc para a 
revisão/finalização da documentação, na linha que argumentou João não podemos perder 
essa disposição da gestão municipal e a Profa.  Maria Rita poderá ser convidada para 
acompanhar o processo, que a minuta da lei já foi lida e que nós só precisaremos adequar 
de acordo com o nosso município; que já perguntou sobre essa minuta e registrou alguns 
apontamentos sobre as secretarias que podem coordenar/integrar a CAISAN elaborar 
minuta e encaminhar para a Maria Rita e pediu para que os participantes se manifestassem. 
Foi constituída a comissão: Cláudia, Tati, João, Josi, Fernanda, Natália, Marina e Natália 
que também informou que encaminhará a minuta (preliminar) para o grupo. Houve a 
sugestão para a realização de reunião com os vereadores para apresentação do COMSEA. 
Tatiane registrou que estamos com muitas demandas e acredita que devemos deixar para 
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depois. Houve sugestões de datas pela Cláudia. Natália sugeriu que seja marcada em 
sessão aberta pois dessa forma tem a certeza de alcançar maior número de vereadores. 
João explanou que na sessão aberta podemos chamar parceiros envolvidos na causa e 
desta forma ampliar o potencial público apoiador. Houve sugestão da Tatiane para solicitar 
informações adicionais a Secretária Nancy Thame. Cláudia disse que precisa ser dois 
momentos na Câmara: primeiro um encontro diplomático, para apresentar o COMSEA à 
Mesa Diretora; depois podemos participar da reunião ordinária, para apresentar para todos 
os vereadores e cidadãos que acompanham as sessões; que na primeira visita já podemos 
apresentar a totalidade de atividades, demandas, etc do COMSEA. A reunião na Câmara 
constituiria um encontro diplomático, fazendo reunião expositiva com a mesa diretora para 
expor tudo que temos acumulado para votar os projetos e regulamentação da lei e CAISAN; 
depois solicitar à mesa diretora o requerimento para participação da reunião ordinária da 
Câmara, como convidados, e reserva de expediente para expor os trabalhos do COMSEA e 
projetos futuros; e reforçar a nossa necessidade de recebermos o apoio dos vereadores. 
Natália avalia que não estamos com tempo para falar e articular com a mesa diretora, que 
não precisa realizar duas reuniões; que acredita que só uma reunião aberta já resolveria. 
Foi sugerido pela Cláudia de propor uma reunião online; explanar para os vereadores e 
principalmente nos preparar para os questionamentos de vários tipos de pessoas; com a 
mesa diretora já vamos direto ao assunto e a possibilidade de “compromissos”; que não é 
partidária e fazer a ocupação dos espaços na câmara. Marina registrou que o esforço 
diplomático e corpo a corpo com a mesa diretora é importante. Cláudia propôs: primeiro 
momento reunião com a mesa diretiva e em um segundo momento, reunião aberta. Natália 
perguntou se Cláudia poderia assumir a responsabilidade dos contatos e houve 
concordância, com a imediata articulação das datas/ horários. Houve proposta de reunião 
de secretários e secretarias do Conselho e Tati informou que tentará agendar para março ou 
abril/2021, seguida de proposta de Natália de apresentar o COMSEA. Cláudia disse que são 
distintas as atuações da câmara e secretarias; que a reunião realizada com a Secretária 
Euclidia deu certo e já tivemos a concordância da secretaria.  Natália sugeriu o registro por 
escrito das informações sobre o COMSEA e já registrando a disposição sobre as secretarias 
e que quer realizar uma reunião quando eles estiverem mais familiarizados. Cláudia sugeriu 
a remessa também para secretarias, poder judiciário e legislativo. Ainda como item da pauta 
destaca a discussão sobre o nosso evento anual do Dia Mundial da Alimentação e a 
importância de iniciar a organização (Teremos uma comissão [por conta de muitas 
demandas para a atividade]? Qual a data [outubro de 2021]?). Claudia comentou sobre as 
possíveis temáticas dos calendários oficiais do ano; Natália disse que online é viável a 
realização. João informou que tem disponibilidade para integrar comissão do evento e logo 
em seguida sugeriu a temática relativa às Hortas (populares, urbanas, etc), seguido pela 
Marina que sugeriu que há possibilidade de realizar um tipo de evento (preparativo / 
“esquenta”) com os temas “em alta”, como registrou Natália. Houve a apresentação da 
Fernanda Peruchi que também comentou que no dia 24 acontecerá o primeiro Fórum de 
Sustentabilidade da Câmara, com tema “agroecologia”; explanou sobre todos os trabalhos 
do Fórum e que apresentará as iniciativas sobre a escola do legislativo sobre ciclos e cursos 
temáticos, sobre as compras públicas e educação e sobre o espaço para a utilização do 
espaço para apresentar a Casa do Hip Hop, envolver o COMSEA e o Banco de Alimentos. 
Marina parabenizou as iniciativas e participação. Na sequência Cláudia registrou que a 
Escola do Legislativo está acessível, já conseguindo finalmente trazer o curso do Sr. Durval 
Cruz da Economia Solidária para atividades em abril ou maio/2021. Houve também 
comentário da Marina sobre a visibilidade e iniciativa de projeto (a exemplo das hortas) para 
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que seja possível dispor de uma atividade aplicada (não teórica) com apoio do COMSEA. 
Foi constituída a comissão de eventos composta por: João, Tatiane, Marina, Natália, 
Fernanda, Joseane. Encaminhamentos: Reuniões Comissão Caisan e agendamento da 
reunião com vereadores (tarefa assumida pela Cláudia). Não havendo mais questões, a 
reunião foi encerrada. Eu, Tatiane M S Stella encerro a presente ata, que deverá ser lida e 
assinada por mim e pela presidente. 
 

 

 

 
 

      ______________________________            _______________________________ 

                     Tatiane MS Stella                                        Natália Gebrim Doria 

                      Secretária ad hoc                                          Presidente                    

                                 


