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Aos vinte e oito dias do mês de abril, de dois mil e vinte e um, por meio do Google Meet,
teve  início  via  online a  Reunião  Extraordinária  do  Conselho  Municipal  de  Segurança
Alimentar  e  Nutricional  -  COMSEA.  Compareceram  à  reunião  os  seguintes  membros:
Natalia Gebrim Doria e Elaine Oliveira de Souza – Secretaria Municipal de Agricultura e
Abastecimento,Tatiane Moral Scaglione Stella - Fundo Social,  Evelin Minowa – Secretaria
Municipal  de Educação e Carolina de Almeida Coelho Landell  -  Secretaria Municipal  de
Educação,  Eleonora  do  Nascimento  Dias  –  Secretaria  Municipal  de  Saúde,  Phamela
Thaiana Souza Lopes Amaral  -  Serviço Municipal  de Águe e Esgoto -  SEMAE, Claudia
Renata  Novollette  -  Sindicato  dos  Bancários  de  Piracicaba,  Gabrieli  Menegati  Vidal  –
CONESPI,  Vaine R.  R.  Spadotto-  SIETHOSP,  Fernanda Peruchi  –  Instituto  Terra  Mater,
Monize De Mello Brandalia – CESAC, Roberta Bottino Montolar – Casa do Hip Hop, Érika
Maria  Roel  Gutierrez  -FATEC,  Marina  Vieira  da  Silva  e  Ana Maria  de  Meira  – ESALQ,
Alessandra Aparecida Zilio Cozzo Siqueira – ETEC. Justificou ausência: João Fernando de
Almeida Benedetti – Comunidade que Sustenta a Agricultura – CSA Piracicaba. Convidados:
Vera Helena Lesa Vilela – Fórum Paulista de Segurança Alimentar e Marcelo Mazeta Lucas
–  Secretaria  da  Assistência  e  Desenvolvimento  Social.  Ouvinte:  Larissa  de  Oliveira  -
Representando a Casa dos Conselhos. Marina abre a reunião agradecendo a presença de
Vera e apresenta a pauta e o objetivo da reunião; Vera explanou a experiência acumulada
na  construção  do  plano  e  política  municipal,  como  leis  de  inserção  de  orgânicos  na
alimentação escolar; falou sobre as subprefeituras que realizam seus trabalhos, articulando
em  conjunto  com  a  CAISAN;  Marcelo  relatou  sobre  a  experiência  envolvendo  todo  o
processo de atuação com o envolvimento da CAISAN e destacou que acredita que o início
de tudo é a agricultura e que a busca deve ser para o espaço e crescimento na secretaria
que estiver com planos voltados para a segurança alimentar e nutricional; relatou a trajetória
da organização e experiência da cidade de São Paulo e que, naquele momento, a atuação
dos movimentos eram fortes em todas as secretarias; em Araraquara unificaram o Conselho
e a CAISAN na mesma secretaria que abriga o COMSEA e ele acredita que fica com mais
força e autonomia estando na mesma pasta; Vera disse que mesmo estando na mesma
pasta já são complicadas as articulações e que, desconhece outro local  que funcionem
separados o COMSEA e a CAISAN; Claudia comentou que é importante não só a SEMA
participar,  mas  que  todas  as  secretarias  sejam envolvidas,  como  por  exemplo,  Saúde,
SEMA, SMADS etc.;  Marcelo registra que o sucesso depende do comprometimento das
pessoas em fazer a implementação ser efetiva, que se transforme em política pública e que
precisa  ser  trabalhada  pelos  técnicos  e  a  sociedade  civil;  que  é  o  Conselho  o  grande
guardião nessa luta; Vera e Marcelo se  despediram dos participantes da reunião.  Claudia
está confiante e destaca que devemos dar andamento para efetivar a implementação e
cobrar do Poder Público e acredita que o Conselho deve ficar na SMADS e CAISAN ser
implementada  pelo  SEMA;  Marina  também  enfatiza  que  é  preciso  dar  andamento  ao
processo; Alessandra concorda com Claudia, pensa que seria interessante ficar na mesma
Secretaria;  Tatiane  explicou  que  a secretária da  SMADS  (Euclidia)  acredita  que  tanto
COMSEA quanto CAISAN devem ser vinculados à SEMA. Natalia explicou que não temos o
poder de definir onde vai ficar, mas também acredita que os dois poderiam ir para o SEMA;
Claudia argumenta que o Conselho tem que se posicionar e que Secretaria não pode definir
ações sem o Conselho estar de acordo; Natalia falou sobre discussões anteriores e a vitória
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do Conselho com relação a nossa eleição; acha que não foi  imposição  das Secretárias
(Nancy  e  Euclidia  para  conduzir  o  que  fosse  possível  para  a  continuidade  com  a
implementação; Marina disse que elas se mostraram transparentes e disponíveis e que não
devemos temer que não seja dado prosseguimento a vinculação do COMSEA; que elas são
temporárias e o Conselho continuará. Iniciaram a votação; • A primeira votação foi  para
verificar se o Conselho deve se manter ligado à SMADS ou à SEMA: resultado: 12 (doze)
votos a favor de se manter na SMADS e 02 (dois) para mudar para SEMA. Ausentes 08
(oito)  representantes  •  A  segunda  votação  foi  para  definir  o  texto  da  minuta:  se  a
coordenação da CAISAN ficará na mesma Secretaria que o Conselho ou se será rotativa: -
resultado: 11 (onze) votos a favor de ser rotativa, 02 (dois) contra e 01 (uma) abstenção,
com 08 (oito) representantes ausentes. Claudia propõe que o texto seja redigido da seguinte
forma:  A CAISAN  poderá  ser  coordenada  por  Secretaria  que  componha  o  COMSEA,
podendo ser rotativa, no qual a luta para que nesse momento seja da SEMA por ter uma
boa articulação com a SMADS e poder trabalhar em conjunto e manter a intersetoriedade.
Natalia propõe que se faça essa alteração na minuta e que deixe as Secretarias em ordem
alfabética  para  encaminhar  a  Secretária Euclidia  e  após  enviarem à  Procuradoria  para
verificar sobre a legalização. Marina sugere que no Oficio de encaminhamento tenha um
breve relato para explicar o que ficou definido na reunião de hoje e todos concordam. 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                                       Marina Vieira da Silva

                    Secretária ad hoc                                                 Presidente                 
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