
CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA

ALIMENTAR E NUTRICIONAL-COMSEA

 MUNICÍPIO DE PIRACICABA - ESTADO DE SÃO PAULO – BRASIL

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 17/03/2021

Aos dezessete dias do mês de março de dois mil e vinte e um, por meio do Google Meet,
teve início via online a Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e
Nutricional - COMSEA. Compareceram à reunião os seguintes membros: Natalia Gebrim
Doria -  Secretaria Municipal  de Agricultura e Abastecimento;  Maria Graciene Cavalcante
Brasil - Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente; Marina Vieira da Silva – ESALQ;
Tatiane  Moral  Scaglione  Stella  -  Fundo  Social;  Joseane  Aparecida  Tedesco  Furlani  -
Secretaria Municpal de Assistência e Desenvolvimento Social - Fernanda Peruchi - Instituto
Terra  Mater; Claudia Renata Novollette -  Sindicato dos Bancários de Piracicaba;  Gabrieli
Menegati Vidal – CONESPI, Ilma Aparecida Avelino Spadoti – CESAC; Phâmela Thaiana
Souza Lopes Amaral - SEMAE;; Evelin Minowa - Secretaria da Educação; Marly Elisama
Cano - Educando Pelo Esporte; João Fernado de Almeida Benedetti  – Comunidade que
Sustenta a Agricultura CSA Piracicaba, Érika Maria Roel Gutierrez – FATEC,  Alessandra
Aparecida Zilio Cozzo Siqueira – ETEC e  Larissa de Oliveira, representando a Casa dos
Conselhos. Marina inicia a reunião informando que a Ata da reunião será encaminhada via
e-mail,  com o aguardo da confirmação de todos;  posteriormente  a  Ata  (aprovada) será
adicionada,  permanecendo  no  drive  e  no  site da  prefeitura.  Alessandra  explanou  os
problemas relacionados ao CAE,  relatou também que nesse momento estão estruturando
um documento que será encaminhado ao poder executivo com relação ao  kit (alimentos)
das  famílias;  na  última  sexta  feira  foi  divulgado  nos  meios  de  comunicação  que  a
distribuição do kit para aproximadamente 6 mil crianças tem como prioridade exclusiva as
crianças  beneficiárias  do  programa  Bolsa  Família,  que  é  um  número  pequeno  se  for
considerado o total de 36 mil escolares matriculados e que é direito da criança receber o
produto e que não podemos esquecer dos princípios e da questão da segurança nutricional;
ontem  participaram  da  discussão  diretores,  conselhos,  poder  legislativos  e  muitos
vereadores estão manifestando a indignação por esse tipo de escolha. Marina perguntou se
existe  protocolo  para  a  distribuição  do  kit. Alessandra  disse  que  não  existe  protocolo
definido e sabemos que vai ser mais um ano de vai e volta das atividades presenciais nas
escolas; Natalia explicou que no ano passado o COMSEA emitiu uma nota para o Comitê,
que já temos algum material de base, que a pandemia não terá fim em médio e curto tempo
e que estamos numa situação muito séria. Destacou também que é preciso um plano anual
para a composição e distribuição do  kit  pois não será nada pontual  essa situação com
diferentes cenários. Evelin passou as informações da montagem dos kits e que não é um
processo simples; que não tem como relatar o plano para o restante do ano e que não tem
como disponibilizar  kits nesse momento, porque o gasto supera os custos de preparar a
comida na creche e  que estão viabilizando a  compra do  kit para  atender  toda a  rede.
Alessandra tem conhecimento que foi dada alternativa de alguns atendimentos e o  PNAE
autoriza  o  pagamento  desses  gêneros  e  o  FNDE  liberou  duas  parcelas  adicionais  de
recursos; o  valor  total  da  alimentação  escolar  não  é  suficiente,  precisa  ser feito  um
planejamento; que a distribuição de cesta básica seria o ideal, porém não há viabilidade
nesse momento; considera que foi prematura a ideia de priorizar os beneficiários do “bolsa
família”,  visto  que  causou  uma  revolta  nas  famílias  e  conselhos  e  não  por  culpa  do
programa (merenda escolar).  Marina acredita  que é necessário  sugerir  e  orientar  sobre
alternativas  e  propor  parcerias. Natalia  falou  sobre  o  reconhecimento  técnico  das
nutricionistas e avaliação com outras instituições; Marly disse que estavam fazendo visita
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domiciliar  e  que todas  as  famílias  têm direito  a  receber  o  kit.  Marina  comentou  que  é
desejável criar um fundo para emergências e organizar uma comissão para apresentar aos
responsáveis sobre a importância desse recurso. Natalia já discutiu as minutas e o conteúdo
da lei e decreto CAISAN, que foi aprovado, e encaminhou para a SMADS; que a secretaria
quer entender um pouco sobre o funcionamento, esclarecer e pontuar a implementação; a
reunião ficará para a próxima semana; é importante o grupo se posicionar e participar na
reunião; as datas serão comunicadas no grupo e que Euclídia e Andrea tem interesse no
tema e precisamos levar essas temáticas adiante. Igualmente a Nancy entende que é o
momento certo para iniciar os trabalhos sobre segurança alimentar e nutricional. Marina
explanou que vamos aguardar a reunião (presencial) com a Câmara dos Vereadores. E que
precisamos pensar nos eventos como lives e reuniões abertas e temáticas voltadas para:
dia mundial da alimentação e eventos menores do processo “esquenta”(preparativo para o
evento maior): começar em julho e agosto e terminar no ciclo comemorativo em outubro,
com  algum  convidado  que  possa  explanar  sobre  a  agricultura  familiar,  temas  básicos,
repercussões  no  município  ou  região  da  inflação  de  alimentos  e  sobre  o  papel  dos
pequenos produtores; compras em grupo, etc.  Encaminhamentos:  Marcar reunião com os
conselheiros,  tendo  a  seguinte  pauta:  resumo  das  minutas  e  encaminhamentos
acompanhados pela Natalia junto a secretaria.
• planejamento dos eventos
• políticas públicas voltadas à segurança alimentar e nutricional
• reunião com ela terça-feira, às 17:30h; Larissa confirmará com o grupo;
- próximas reuniões e calendários: compartilhamento durante a próxima reunião;
- grupo dos eventos: convidar os grupos que atuam com hortas;
-  estrutura  da  planilha  (sobre  programas  sociais  em  execução  no  município)  para  ser
atualizada periodicamente (ex. trimestralmente).

      ______________________________            _______________________________

                    Tatiane MS Stella                                       Marina Vieira da Silva

                    Secretária ad hoc                                     Presidente                   
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    COMSEA  - Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional
Rua Joaquim André, 895 - Paulista – CEP: 13400-850 - Piracicaba - SP 

Fone/Fax: 3434-0461 ou 3434-7137  - e-mail: comsea@piracicaba.sp.gov.br
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