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ALIMENTAR E NUTRICIONAL-COMSEA

 MUNICÍPIO DE PIRACICABA - ESTADO DE SÃO PAULO – BRASIL

    ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 26/05/2021

Aos vinte e seis dias do mês de maio, de dois mil e vinte e um, por meio do Google Meet,
foi  realizada  (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,Tatiane Moral
Scaglione Stella - Fundo Social, Phamela Thaiana Souza Lopes Amaral - Serviço Municipal
de Águe e Esgoto - SEMAE, Gabrieli Menegati Vidal – CONESPI, Vaine R. R. Spadotto-
SIETHOSP,  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
(suplente) – ESALQ, Alessandra Aparecida Zilio Cozzo Siqueira – ETEC; João Fernando de
Almeida  Benedetti  –  Comunidade  que  Sustenta  a  Agricultura  –  CSA Piracicaba,  Marly
Elisama  Cano  -  Educando  pelo  Esporte;  Noemi  Mriano  Leite  Varella  Lopes  -  SMADS.
Ouvintes:  Marilice  Melo;  Larissa  de  Oliveira  -  Representando  a  Casa  dos  Conselhos.
Justificaram a ausência: Fernanda Peruchi – Instituto Terra Mater.  Marina abriu a reunião
agradecendo a presença de todos(as) e na sequência confirmou que as atas anteriores das
reuniões (17/03. 23/03, 30/03, 20/04 e 28/04) haviam sido encaminhadas (via e-mail) para
análise  e  manifestação  dos(as)  conselheiros(as)  sobre  aprovação. Explicou  que  foi
protocolado  o  documento  com  as  informações  básicas  (ex.  nome  e  mandatos  dos
conselheiros,  endereço  do  Conselho,  entre  outras)  solicitadas  pela  vereadora  Rai  de
Almeida; solicitou a retomada da formação de comissão para a apresentação do COMSEA
na Câmara dos Vereadores. Todos concordaram com a retomada e que o contato inicial
para tentativa de agendamento com a Câmara seja retomado pela Claúdia. Comentou sobre
a necessidade de emissão de documento para atender à solicitação de apoio do COMSEA,
registrada  pelo  Prof.  Marcos  Sorrentino  (ESALQ/USP)  para  o  projeto Agroecologizar
Piracicaba.  Trata-se de um projeto completo (27 p.) para, entre outros diversos objetivos,
viabilizar o mapeamento da vulnerabilidade social e agroecologia na cidade de Piracicaba,
realização  de  eventos  voltados  a  agroecologia,  entre  outros.  O  projeto  deverá  ser
encaminhado para a FAPESP /linha de financiamento – Políticas Públicas. Ana falou sobre
os objetivos do projeto e de como poderíamos apoiar; João perguntou se o COMSEA pode
apoiar com disponibilização de espaço, etc.. Tatiana informou que o COMSEA não tem um
espaço físico e que os responsáveis pelo projeto precisam  definir a agenda e solicitar o uso
dos espaços para a prefeitura; Natalia informou que a SEMA está apoiando o projeto e se
colocaram à  disposição  com espaço,  informações  para  o  processo  educativo,  dados  e
contatos e que passando a pandemia é possível promover oficinas e palestras na SEMA;
que  o  COMSEA  poderia  apoiar  na  divulgação,  nas  articulações  e  considerando  a
composição  do  Conselho,  apoiar  também  na  avaliação  das  políticas  públicas,  apoio  a
eventos, etc.; Ana e Natália elaborarão a carta de apoio que será submetida a avaliação dos
conselheiros e na sequência encaminhada (via e-mail) para o Prof. Marcos Sorrentino; João
perguntou se há prazo para a manifestação do COMSEA; Ana informou que há tempo para
a  remessa,  pois  os  responsáveis  pelo  projeto  ainda  estão  articulando  com  potenciais
apoiadores; Marina falou sobre o encaminhamento do ofício e documentos (minuta/decreto
CAISAN)  para  a  SMADS;  Larissa  compartilhou  a  minuta  para  revisão  dos  (as)
conselheiros(as);Marina atualizará o ofício para encaminhamento, submeterá ao grupo para
posterior  remessa  à  Secretária  Euclidia.  ►  Para  próxima  reunião:  definir  o
calendário/temática  do(s)  evento(s)  comemorativo(s)  do  Dia  Mundial  da  Alimentação  e
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discutir  sobre  o  processo  de  eleição  do  COMSEA.  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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