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    ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 16/06/2021

Aos dezesseis dias do mês de junho, 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:  Eliane  Oliveira  de
Souza - Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, Tatiane Moral Scaglione Stella -
Fundo Social, Phamela Thaiana Souza Lopes Amaral - Serviço Municipal de Águe e Esgoto –
SEMAE, Claudia Renata Novollette – Sindicato dos Bancários de Piracicaba, Gabrieli Menegati
Vidal – CONESPI, Fernanda Peruchi – Instituto Terra Mater, Monize de Mello Brandalia - CESAC,
Marly Elisama Cano - Educando pelo Esporte, Roberta Bottino Montolar – Casa do Hip Hop,
Érika Maria Roel Gutierrez -FATEC,  Marina Vieira da Silva – ESALQ, Alessandra Aparecida Zilio
Cozzo Siqueira – ETEC, Evelin Minowa – Secretaria Municipal de Educação.  Ouvintes: Elaine
Bonin  -  Assistente  Social  de  Americana,  Larissa  de  Oliveira  –  Representando  a  Casa  dos
Conselhos. Justificaram a ausência: Natalia Gebrim Doria  – Secretaria Municipal de Agricultura
e Abastecimento, Noemi Mariano Leite Varella Lopes e Joseane Aparecida Tedesco Furlani –
SMADS, João Fernando de Almeida Benedetti – Comunidade que Sustenta a Agricultura – CSA
Piracicaba. Marina iniciou a reunião, aprovando a Ata da reunião passada, apresentou a pauta da
reunião e as discussões foram iniciadas. O primeiro assunto analisado foi o problema relativo à
carne considerada imprópria para utilização da DAN. Alessandra falou sobre o desfecho dos 70
kg de carne imprópria para o consumo que estavam nas escolas sem definição de descarte;
depois de todas as reuniões e discussões com a DAN, a Nutriplus, responsável pelas refeições
no  exercício  passado,  retirou  a  carne;  também disse  que  o  CAE fará  uma  reunião  junto  à
Prefeitura para cobrar a nomeação do Secretário de Educação e o Coordenador da DAN, visto
que  o  Fernando  Cesar  Grion  pediu  exoneração  do  cargo,  que  é  de  extrema  urgência  a
substituição de ambos os cargos. Marina registrou a importância do “acerto do compasso “das
ações da DAN,  visto  que já  estamos no sexto mês dessa gestão,  tempo suficiente para  os
responsáveis pela secretaria conhecerem toda a atuação e os serviços sob responsabilidade da
equipe técnica; Evelin falou sobre o desfecho; que a Nutriplus retirou a carne e que foi a melhor
escolha,  visto  que  os  testes,  para  atestar  a  qualidade  da  carne,  são  caros;  falou  sobre  as
perseguições  políticas  de  vereadores  e  partidos  contrários  à  nova  gestão  e  de  como  os
funcionários da DAN se sentiram ofendidos e invadidos; esclareceu que a atuação continua como
ocorrido  em  2020,  porque  nunca  sabe  quando  ocorrerá  o  retorno  das  aulas,  então  fica
complicado saber se utilizará o estoque existente ou se fornecerão kits; também deixou claro que
a DAN está de portas abertas a todos os Conselhos e pessoas que desejem contribuir com os
trabalhos da DAN; que a equipe está trabalhando com total transparência nas ações; Tatiane
falou sobre as fake news com relação ao trabalho, ameaças, incentivo a usuários a se revoltar ao
serviço do Banco de Alimentos e da Central de Projetos; destacou também as dificuldades para
trabalhar  diariamente  com usuários  ofendendo  com xingamentos  as  técnicas  e  a  equipe  do
Banco de Alimentos; que os funcionários estão bastante abalados com essa situação;
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- Claudia falou que precisa ter tolerância zero com esses tipos de pessoas; que o Conselho deve
apoiar os serviços, que percebe que isso continuará, que  fake news é uma ferramenta muito
utilizada por políticos e que muitos se elegeram adotando esse recurso;
-  Alessandra também sofreu ataques com relação a essa situação da carne e considera ser
importante a Prefeitura se aliar aos Conselhos para fortalecer os serviços;
- Marina falou sobre o encaminhamento do Decreto da CAISAN e disse que a Euclidia entrou em
contato com ela para dizer que acredita que seja melhor modificar o documento pois está para
ser votado o desmembramento de uma secretaria citada no documento; o documento retornou ao
COMSEA no dia 2 de junho e que precisamos decidir qual será o posicionamento do COMSEA
com relação a isso.
- Marina, Alessandra e Claudia relataram sobre a reunião com a Mesa Diretora na Câmara dos
Vereadores e que a percepção foi que os vereadores estão de acordo com a pauta da segurança
alimentar e nutricional na cidade e que prometeram dar atenção à implementação da CAISAN no
município; participaram da reunião os vereadores Gilmar Rotta, Pedro Kawai, Acacio Godoy e
Thiago Ribeiro;
- Claudia apontou que estamos patinando nesse encaminhamento e que precisamos focar na
força  que  o  Conselho  tem  para  dar  andamento  ao  envio  do  documento  para  o  prefeito  e
avaliação da jurídica.
- Marina enfatizou que precisamos ser mais respeitados e ter uma resposta e apoio com relação
ao encaminhamento e avaliação do documento; disse que consultou a agenda da Câmara e que
até  o  momento  não  há  previsão  de  votação  o  desmembramento  da  secretaria  citado  pela
Secretária (Euclidia);
- Claudia comentou que o referido processo pode demorar bastante para ser resolvido, visto que
é um assunto de grande debate e que não há dependência do Conselho à Secretária (Euclidia)
para dar andamento ao processo de remessa e que, caso ela se posicione contrária a nossa
decisão, poderemos encaminhar o documento diretamente ao prefeito;
- Tatiane destacou que um assunto não influencia no outro e que devemos seguir em frente com
o documento do jeito que definimos em reunião anterior e que há necessidade de encaminhá-lo
ao prefeito e posteriormente à procuradoria e que havendo orientação da jurídica para ajustes e
correções  tomaremos  providências  para  o  atendimento  e  que  não  tem  como  modificar  um
documento com base de algo que ainda não aconteceu;
-  Marina também concorda em não modificar o documento, que devemos seguir  conforme o
combinado em reunião anterior, visto que já sabemos que a procuradoria apontará o que precisa
ser corrigido;
- Tatiane reforçou que a tramitação na procuradoria é sempre demorada e que também acredita
que  já  devemos  dar  entrada  no  processo  e  ir  acompanhando  e  modificando  conforme  a
orientação  da  procuradoria,  até  porque  não  há  nenhuma  certeza  se  essa  secretaria  será
realmente desmembrada;
► Foi proposto enviar um e-mail e Ofício à SMADS solicitando o encaminhamento imediato ao
prefeito do documento elaborado pelo COMSEA para implementação da CAISAN; foi decidido a
definição da data para as providências relativas ao encaminhamento até 25 de junho de 2021;
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►  Foi  realizada  votação  entre  os  conselheiros  presentes  sobre  a  decisão  de  mudança  no
documento ou envio imediato no formato elaborado pelo COMSEA na reunião passada e todos
os  conselheiros  votaram  a  favor  do  imediato  encaminhamento,  sem  o  registro  da  possível
mudança das secretarias.
► Marina  se  disponibilizou a escrever  o  texto  e enviar  (por  e-mail)  para  a prévia  análise  e
aprovação dos integrantes do Conselho;
► Conversamos sobre a comissão para eventos relacionados à segurança alimentar; Claudia
deu  ideia  de  promover  evento  junto  ao  Fórum  agregando  e  fortalecendo  assuntos  como
sustentabilidade e segurança alimentar e nutricional;
►  Como  pauta  da  próxima  reunião  ficou  decidido  que  discutiremos  sobre  a  comissão  dos
eventos comemorativos ao dia mundial da alimentação (comemorado no dia 16 de outubro) e
sobre o processo eleitoral ( COMSEA) que será em setembro de 2021. 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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