
CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA

ALIMENTAR E NUTRICIONAL-COMSEA

 MUNICÍPIO DE PIRACICABA - ESTADO DE SÃO PAULO – BRASIL

     ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 30/03/2021

Aos trinta dias do mês de março 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: Eliane Oliveira de
Souza  -  Secretaria  Municipal  de  Agricultura  e  Abastecimento;  Marina  Vieira  da  Silva  -
ESALQ ; Tatiane Moral Scaglione Stella - Fundo Social; Noemi Mariano Leite Varella Lopes
e  Joseane  Aparecida  Tedesco  Furlani -  Secretaria  Municipal  de  Assistência  e
Desenvolvimento  Social;  Roberta  Bottino  Montolar -  Casa  do  Hip  Hop;  Alessandra
Aparecida Zilio Cozzo Siqueira - ETEC; Monize de Mello Brandalia -  Cesac; Claudia Renata
Novollette - Sindicato dos Bancários de Piracicaba; Fernanda Peruchi - Instituto Terra Mater;
Phâmela Thaiana Souza Lopes Amaral  –  Serviço Municipal  de água e Esgoto -SEMAE
Larissa de Oliveira representando o Conselhos.  Marina iniciou a reunião falando sobre a
permanência  do  COMSEA na  SMADS  e  implementação  CAISAN  pelo  SEMA;  Claudia
acredita que precisamos nos conectar com os conselheiros, nos posicionar sobre por que
acreditamos  que  o  COMSEA deve  permanecer  na  SMADS.  Um outro  ponto  é  que  as
secretárias  precisam  ter  clareza  de  que  estamos  à  disposição  para  atuar  para  a
implementação de qualquer plano de enfrentamento à segurança alimentar e nutricional e
que estamos juntos nessas decisões; Alessandra concorda com a manifestação da Claudia
e diz que o COMSEA deveria permanecer na SMADS; que é mais pertinente e que não vê
problema da SEMA implementar a CAISAN, que um assunto não afeta o outro,  que as
secretarias podem trabalhar em conjunto; Eliane disse que no plano da SEMA tem o projeto
da segurança alimentar, por isso a Nancy pensou em unificar COMSEA e SEMA na mesma
secretaria; Tatiane acredita que já esclarecemos todos os pontos das dúvidas manifestadas
pela Euclidia  e  que  devemos  ouvir  as  dúvidas  da  Nancy,  mas  que  são  dois  assuntos
diferentes, que a CAISAN não precisa ser implementada pela mesma secretaria que tem o
COMSEA; que precisamos focar nossas energias na implementação da CAISAN, visto que
o  COMSEA já  está  funcionando  na  SMADS;  que  estamos  com  muitas  demandas  e
precisamos o quanto antes dar andamento na implementação, mas que é fundamental ouvir
quais  os  planos  que  o  SEMA  tem  com  relação  à  segurança  alimentar.  Todos  os
apontamentos sobre a permanência do COMSEA na SMADS foram esclarecidos e todos
entenderam que precisamos ouvir a Nancy para decidir sobre a transferência da pasta do
Conselho. Encaminhamentos: reunião com Nancy e Euclidia para alinhamento das ideias
das duas secretarias com relação ao COMSEA e CAISAN. Não havendo mais questões, a
reunião foi encerrada. Eu, Tatiane MS Stella, finalizo a presente ata, que deverá ser lida e
assinada por mim e pela presidente.

      ______________________________            _______________________________
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