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    ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 20/04/2021

Aos vinte dias do mês de abril, 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;  Marina  Vieira  da  Silva  -
ESALQ ;  Tatiane  Moral  Scaglione  Stella  -  Fundo  Social;  Joseane  Aparecida  Tedesco
Furlani  -  SMADS  -  Secretaria  Municipal  de  Assistência  e  Desenvolvimento  Social,
Alessandra Aparecida Zilio Cozzo Siqueira - ETEC, Ana Maria de Meira- ESALQ, Erika
Maria  Roel  Gutierrez  -  FATEC,  Eliane  Oliveira  de  Souza  -  Secretaria  Municipal  de
Agricultura e Abastecimento, Vaine R. R Spadotto - SIETHOSP, Phamela Thaiana Souza
Lopes Amaral -Serviço Municipal de Águe e Esgoto -SEMAE, Monize De Mello Brandalia -
CESAC,  Edson  Roberto  Rezende  -  ETEC,  Evelin  Minowa  –  Secretaria  Municipal  de
Educação,  João  Fernando  de  Almeida  Benedetti  –  Comunidade  que  Sustenta  a
Agricultura – CSA Piracicaba, Carolina de Almeida Coelho Landell- Secretaria Municipal
de Educação, Fernanda Peruchi - Instituto Terra Mater, Roberta Dal Picolo – Casa do Hip
Hop, Secretaria Municipal de Governo, Marly Elisama Cano – Educando pelo Esporte,
Claudia Renata Novollette - Sindicato dos Bancários de Piracicaba. Convidadas: Euclidia
Maria  Bombo  Lacerda  Fioravante  -  Secretária  Municipal  de  Assistência  e
Desenvolvimento  Social,  Nancy  Aparecida  Ferruzzi  Thame  -  Secretária  Municipal  de
Agricultura e Abastecimento – SEMA, Thais Passos – Secretaria Municipal de Agricultura
e Abastecimento, Larissa de Oliveira -  Representando a Casa dos Conselhos.  Marina
abre  a  reunião  agradecendo  a  presença  de  todos  e  das  secretárias.  Natalia  propõe
apresentar  um breve relato para relembrar  o  histórico do Conselho e do percurso da
discussão  a  respeito  da  proposta  de  criação  da  Câmara  Intersetorial  de  Segurança
Alimentar e Nutricional (CAISAN). Ela explica que era representante da sociedade civil
pelo Instituto Terra Mater, porém nesse ano teve que sair da presidência por estar ligada
ao Poder Público, tal fato motivou que a então a vice- presidente (Marina Vieira da Silva)
assumisse a presidência do COMSEA. Relembra que no ano de 2020 foi conversado com
a secretaria da SMADS Sra. Fabiane Fischer sobre a criação da CAISAN e no ano de
2021 teve a troca das gestões. Diante disso teve um recomeço e nova conversa com a
atual secretária (Euclidia) para retomar o assunto. Em janeiro desse ano foi constituída
uma comissão com integrantes do conselho para elaborar uma minuta do CAISAN e a
mesma foi enviada para conhecimento e aprovação de todos e na reunião de fevereiro foi
concluído o processo, com o encaminhamento para a SMADS para a continuidade. A
Secretária  Euclidia  agendou uma reunião extraordinária  com o Conselho e comentou
sobre a intersetoriedade e foi apresentada uma proposta para verificar onde o Conselho
melhor  se  alocaria,  apresentando  a  proposta  para  que  o  COMSEA seja  vinculado  à
SEMA. Ficou combinado que o Conselho discutiria e avaliaria a respeito da proposta. Na
reunião extraordinária do dia trinta de março de 2021 foi discutido a respeito e na semana
passada (em 15 de abril), foi realizada uma reunião com as duas secretárias (Nancy da
SEMA e Euclidia da SMADS). Na data de hoje ficou definida nova reunião com ambas as
secretárias com maior número de conselheiros (titulares e suplentes) para que a SEMA
realizasse uma apresentação aos mesmos, e também uma fala da SMADS para que a
proposta  seja  amadurecida.  Marina  passa  a  palavra  a  Euclidia  e  solicita  uma  breve
apresentação, a mesma expõe que não estava preparada para realizar uma apresentação
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e entendeu que era somente a SEMA que faria, comunicou que precisará se ausentar e
que está aberta as dúvidas ou perguntas. Nancy então relata que teve conversa com
Euclidia  anteriormente  e  falou  sobre  trabalho  em  conjunto  (intersetorial),
independentemente do vínculo (institucional) do Conselho. Relata sobre a apresentação
que fez ao prefeito e qual o foco da SEMA nos primeiros cem dias do ano, realizando um
planejamento e readequação dos serviços, interlocução interna e externa. Relata também
que  a  produção  agropecuária  estava  esquecida,  foi  feito  então  um  mapeamento
intersetorial  e constatado que tem grande número de pequenas propriedades na área
periurbana. A secretária discorreu também sobre os pequenos produtores e que no plano
de  desenvolvimento  há  políticas  de  produção  de  alimentos  e  Piracicaba  tem grande
potencialidade. A SEMA teve um expressivo desfalque de pessoal e está alinhando o foco
de atuação que é produzir alimentos e está buscando parceiros para produzir e oferecer
cursos. Relata também que participou da Conferência de SAN em 2019 (realizada pelo
Conselho) e agora estão batalhando para implementar o CAISAN. A SEMA é uma das
Secretarias mais antigas, foi criada em 1953 e deseja estabelecer parcerias para estímulo
à geração renda e que espera que o número de agricultores possa crescer. É destacada a
vulnerabilidade  de  parte  dos  produtores  com muitas  pessoas  que  precisam produzir.
Menciona também que a SMADS é uma grande parceira. Marina pergunta se alguém tem
alguma dúvida e Natalia sugere que os conselheiros aproveitem a oportunidade de estar
com as duas secretárias para obter informações e/ou esclarecimentos. Claudia expõe que
está confiante no avanço da criação da CAISAN em nossa cidade, destacando que foi
exposto ao prefeito anterior que tem muitas pessoas comprometidas nas secretarias e
sentia falta de otimizar os recursos e que o COMSEA sempre mencionou que o município
tem vários programas espalhados, e que se Piracicaba conseguir coordenar com o apoio
da CAISAN se organizando, como é a experiência de São Paulo, terá intersetoridade,
otimização das políticas públicas e avanços. João menciona que o SEMA trabalha com
alimentos e que os mesmos podem ser compostados, pergunta a motivação da mudança
de secretaria e se Piracicaba tem um fundo reservado para o meio ambiente. É atendido,
com a informação que sim e está ligado ao CONDEMA. Natalia fala sobre a proposta de
alocação do Conselho. Em 2003 o Conselho foi criado pela Assistência Social, porém em
cada estado ele é ligado em um lugar sendo móvel e não fala a qual secretaria deve ser
vinculado e que a tendência é estar nas secretárias de agricultura ou assistência e que
existe uma tendência que a CAISAN esteja vinculada ao Conselho, mas que isso não é
uma regra.  Euclidia  fala  que no tocante  a  produção de alimento  a  SEMA tem maior
domínio sobre o assunto e acredita que as ações e a coordenação da CAISAN deva ficar
com a SEMA e que assim ficaria mais confortável, pois a Nancy já tem um conhecimento
maior, mas está à disposição para implementar uma política de segurança alimentar e
nutricional.  Nancy  diz  que  cada  secretaria  tem  seu  foco  e  a  segurança  alimentar  e
nutricional  é  intersetorial,  relata  tambem  que  verificará  a  questão  do  Fundo.  Marina
sugere a realização de uma reunião para avaliarem e amadurecerem essas questões
relatadas. João acredita ser importante a secretária Euclidia ter colocado a posição de
estar confortável com a possibilidade da CAISAN ser vinculada à SEMA. Evelin fala sobre
a coordenação estar na SEMA e o Conselho continuar na SMADS e se essa questão
pode ser uma possibilidade a ser considerada, Marina disse que entende que sim. Natalia
e João consideram que isso ficou solto e que o Conselho tem autonomia para definir. Ana
Maria pergunta se depois de quatro anos se não der certo é possível  a alteração do
vínculo de secretaria. Natalia expõe que é preciso se aprofundar na discussão para fazer
uma reflexão com bastante amadurecimento e reflexão sobre as mudanças. Foi discutido
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na comissão de elaboração da minuta que era melhor a CAISAN estar onde o conselho
estiver, mas não tem nada de ilegal estar separado e que a situação deve ser discutida.
Tatiane menciona que as secretarias anteriores não participaram tanto do conselho e que
o mesmo sempre foi  fortalecido e acredita que a SEMA está mais ligada ao tema da
CAISAN. Marina sugere uma nova reunião, fala do apoio e da independência da gestão
sobre encaminhamentos e a facilidade de diálogo com as demais secretarias. João teme
perder a referência social/assistencial. Marly registra que está gostando de participar das
reuniões  do  conselho  e  reconhece  a  capacitação  dos  conselheiros.  Finalizada  a
discussão as duas secretarias se despedem. Retomando a reunião com a presença dos
conselheiros ficou acordado que será enviada a minuta e lei para os conselheiros relerem
e nova reunião extraordinária será agendada tendo como pauta propostas e votação.
Marina enfatizou a importância de ter o máximo de integrantes presentes, lembrando que
somente o titular terá direito a voto. Natalia e Larissa elaborarão um link para a consulta
da  melhor  data  e  horário  para  todos.  A pedido  do  João  será  enviado  também  um
documento com nome dos integrantes do Conselho e instituição que cada um representa.
Não havendo mais questões, a reunião foi encerrada. Eu, Larissa de Oliveira finalizo a
presente ata, que deverá ser lida e assinada por mim e pela presidente.

 

          ___________________________                 _______________________________

                    Larissa de Oliveira                                        Marina Vieira da Silva

                    Secretária ad hoc                                                   Presidente                          
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