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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 23/03/2021

Aos vinte e três 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: Natalia Gebrim Doria - Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento;
Marina Vieira da Silva - ESALQ ; Tatiane Moral Scaglione Stella - Fundo Social; Joseane
Aparecida  Tedesco Furlani  -  Secretaria  Municipal  de  Assistência  e  Desenvolvimento
Social  e  Euclidia  Maria  Fioravante  Secretária  Municipal  de  Assistência  e
Desenvolvimento  Social,  Claudia  Renata  Novollette  -  Sindicato  dos  Bancários  de
Piracicaba.  Marina  apresentou  a  CAISAN  e  menciona  que  Euclidia  comentou  que
compartilhou os decretos com a secretária Nancy, pois acredita que o SEMA é parceria
importante, tem experiência nessa área e chegaram à conclusão que a CAISAN e o
COMSEA deveriam ser coordenados pela SEMA, visto que a SEMA já tem um plano
municipal  de  Segurança  Alimentar  para  implementar  e  a  SMADS  continuaria  com
parceria  secundária;  Natalia  explicou  para  Euclidia  a  trajetória  do  COMSEA até  o
momento,  que  houve altos  e  baixos de 2003 até  então,  mas  que  foi  organizado o
Conselho em consonância com a prerrogativa federal, que isso não aconteceu antes por
falta  de interesse de gestões anteriores;  Marina disse que precisamos discutir  esse
assunto com os outros conselheiros; Claudia diz que a SMADS é o agente receptor das
demandas da sociedade em vulnerabilidade social e que acredita que o COMSEA deve
permanecer na SMADS; que a SEMA, hoje, tem muitas ferramentas para avançar e que
os avanços estão ocorrendo; destacou que somos de uma sociedade civil para luta de
classes e sempre precisamos estar ao lado das políticas públicas; é importante que a
CAISAN seja aprovada e trabalhem em conjunto, então acredita que,  tanto SMADS
quanto  SEMA,  podem implementar  a  CAISAN;  Tatiana  e  Joseane  acreditam que  o
COMSEA deveria permanecer na SMADS, visto que a SMADS é porta de entrada para
os problemas de vulnerabilidade social na cidade; Natália falou sobre todas as políticas
que  precisam  ser  implementadas,  que  o  quadro  da  fome  vem  se  agravando
principalmente durante a pandemia e com o fim do auxílio emergencial precisamos, de
um plano; que as secretarias precisam pensar nisso juntas; que há necessidade de
saber de onde o recurso sairá e que temos grande desafio; será necessária a realização
de  mais  uma  reunião  com  os  conselheiros,  resgatando  as  preocupações  sobre  a
possibilidade  do  COMSEA deixar  de  ser  vinculado  à SMADS;  e  a  possibilidade  da
CAISAN  ser  coordenada  pela  SEMA.  Informou também  precisamos  realizar  uma
reunião para  debater  a  ideia  da  implementação da cesta  verde junto  com SMADS,
SEMA,  Banco  de  Alimentos,  COMSEA.  Euclidia  perguntou  se  a  secretaria  que
executará a CAISAN precisa ser a mesma do COMSEA; Natália respondeu que não
precisa, que o tema segurança alimentar e nutricional pode ser executado por inúmeras
secretarias,  independentemente  de  onde  o  COMSEA estiver;  que  o  COMSEA em
Piracicaba foi criado na SMADS, em 2003. Encaminhamentos: Foi decidido que será
necessária uma reunião extraordinária com os demais conselheiros para debater sobre
a permanência  do COMSEA na SMADS e na sequência, marcar  uma reunião com
SMADS e SEMA para ouvir as propostas da SEMA. Não havendo mais questões, a
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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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