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    ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 21/07/2021

Aos vinte e um dias do mês de julho, 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: Evelin Minowa –
Secretaria Municipal de Educação, Noemi Mariano Leite Varella Lopes e Joseane Aparecida
Tedesco Furlani – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social,  Marina
Vieira da Silva – ESALQ, Phâmela Thaiana Souza Lopes Amaral -  Serviço Municipal de
Água e Esgoto – SEMAE, Natalia Gebrim Doria e Eliane Oliveira de Souza – Secretaria
Municipal de Agricultura e Abastecimento, Tatiane Moral Scaglione Stella - Fundo Social,
Alessandra Aparecida Zilio Cozzo Siqueira – ETEC, Claudia Renata Novollette – Sindicato
dos Bancários de Piracicaba, Gabrieli Menegati Vidal – CONESPI,  Roberta Bottino Montolar
– Casa do Hip Hop,  Maria Graciene Cavalcante Brasil – Secretaria Municipal de Defesa do
Meio  Ambiente,  João  Fernando  de  Almeida  Benedetti  –  Comunidade  que  Sustenta  a
Agricultura-CSA Piracicaba,  Érica  Maria  Roel  Gutierrez  –  FATEC.  Justificou  ausência:
Marly Elisama Cano – Associação Educando pelo Esporte. Ouvintes: Larissa de Oliveira –
representando a Casa dos Conselhos. Marina deu início a reunião perguntando se todos os
presentes aprovavam a ata da última reunião;  Evelin solicitou a inclusão de seu nome,
tendo em vista que participou da reunião. A correção foi  efetuada. Não tendo nenhuma
objeção, a mesma foi aprovada por unanimidade. Marina iniciou a reunião, justificando a
mudança da pauta, motivada pelo cancelamento da apresentação dos serviços dos CRAS
(as responsáveis solicitaram adiamento para  a reunião ordinária de agosto). Foi realizada a
correção da ata de junho, p.p e a mesma foi aprovada pelos conselheiros. Foi discutido
sobre a criação da comissão para os eventos, mudança do decreto da CAISAN e sobre a
mudança  e  desmembramento  das  Secretarias.  Claudia  falou  sobre  essas  mudanças  e
junção de secretarias o que acaba causando prejuízos para a população; também sugeriu a
elaboração  de uma nota  de repudio  contra  o  governo  pela  proposta  de  retirar  o ticket
alimentação e refeição dos trabalhadores. Foi realizada a leitura de todo o edital e Marina foi
mencionando as modificações incorporadas no artigo sexto. Foi solicitado o reenvio das
documentações  em  arquivo  (pdf)  para  o  e-mail do  COMSEA  após  as  alterações  do
documento e a nova versão será enviada para os conselheiros. Roberta disse que mudará
de  cidade  e  que  a  Casa  do  Hip  Hop indicará  nova  representante.  Tatiane  falou  que
precisamos realizar um chamamento às instituições para que a nova eleição seja realmente
representada por pessoas interessadas pela Segurança Alimentar e Nutricional ( SAN) e
propôs a elaboração de  um levantamento  visando a verificação da real participação dos
representantes, incluindo as justificativas rotineiras para as ausências. Natalia falou sobre a
importância  da  discussão  sobre  a  inclusão  da(s)  nova(s)  secretaria(s)  para  o  próximo
mandato  do  COMSEA;  ficou aprovada a realização de uma reunião extraordinária  para
discutir especificamente esse assunto; a reunião foi marcada para o dia 05/08/21 às 13:30h.
Marina fala sobre o item 1. Discussão sobre a Lei no 9568 (de 22/06/2021) ,aprovada pela
Câmara – Anexo; menciona que a mesma já foi aprovada com muita agilidade e que não
houve  mudanças  que envolvam o COMSEA;  que poderá  prosseguir  com o edital  de
eleição sem qualquer alteração. Claudia concorda e não havendo mais nada a tratar sobre o
tema foi discutido o próximo assunto que é o item 2. Aprovação do texto do Edital 01/2021 –
Eleição Sociedade Civil  (Anexo).   Para realização da eleição, Larissa sugeriu o uso da
Estação Idoso, onde ocorreu a Eleição do COMAD, com respeito aos protocolos sanitários 
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(COVID) ; Claudia sugeriu a sede da SEMTRE. As inscrições ficarão abertas até 20 de
agosto de 2021. O documento foi aprovado e será encaminhado para publicação em Diário
Oficial do Município. Natalia pede desculpas pelo atraso e pergunta sobre o que foi decidido
em relação ao item 1 da pauta na discussão sobre as Secretarias; Claudia menciona que foi
aprovado  o  encaminhamento  do  Edital  na  forma  que  está  e  na  sequencia  registra  a
importância da solicitação de indicação da secretaria de governo para que o conselho dê
andamento  aos  seus  trabalhos  e,  posteriormente,  discuta  as  propostas  de  alterações.
Natalia  expõe  que  é  preciso  verificar  futuramente  como  ficará  a  composição,  pois  a
secretaria  de  governo se  desmembrou em duas agora  e  o conselho precisa  decidir  se
manterá somente uma ou se haverá inclusão das duas.  No caso de inclusão das duas
secretarias será necessária a alteração do número de representantes do poder  público.
Claudia expõe que essa atual administração vem com discurso de estado mínimo e quer
“enxugar” a estrutura administrativa. Após a discussão foi  proposta a realização de uma
reunião  extraordinária  para  discutir  exclusivamente  o  assunto  da  participação  da(s)
secretaria(s). A princípio foi agendada uma reunião para dia 04 de agosto, às 13:30h. Item
3. Recursos e ações de enfrentamento da má nutrição no contexto da pandemia (Anexo);
trata-se de verba do Governo Federal destinada especificamente para a área da Saúde;
Natalia não sabe informar de que maneira poderá ser efetuado o repasse desse tipo de
verba. Na presente reunião não estavam presentes as representantes da saúde, então foi
discutido e aprovado por todos o envio de um ofício às representantes solicitando maiores
informações sobre o posicionamento em relação ao referido edital. Item 4. Atividades da
comissão  dos  eventos.  Claudia  relatou  a  conversa  com  a  Vereadora  Silvia  relativa  à
possibilidade  do  COMSEA  realizar  alguma  atividade  em  conjunto  com  o  Fórum  de
Sustentabilidade  e  a  mesma  confirmou  a  viabilidade  da  pareceria,  deixando  as  portas
abertas  para  um trabalho  em conjunto.  Claudia  relata  também que  o  grupo  do  Fórum
Estadual  tem muitas ideias e eventos,  mas que ela não está conseguindo acompanhar.
Comenta também sobre a medida provisória que o Presidente Bolsonaro pretende editar no
sentido de alterar  sobre a alimentação do trabalhador.  A mudança proposta refere-se a
exclusão do benefício  (vale  refeição e/ou alimentação)  para trabalhadores que recebem
mensalmente mais de três mil e quinhentos reais. Cláudia argumenta que haverá prejuízos
para a SAN das famílias dos trabalhadores, tendo em vista que aumento dos gastos com
alimentação  (sem o  referido  subsídio)  aumentarão,  comprometendo  o  atendimento  das
demais  necessidades  básicas  ;  os  bancários  têm esse  subsídio  por  uma  conquista  de
trabalho e  o governo federal está ameaçando com a retirada. Claudia sugere elaborar uma
moção. Marina pergunta se tem algum documento nacional e que o conselho poderá apoiar,
ela disse que verificará e dará um retorno ao Conselho. Marina menciona que para realizar
o  evento  comemorativo  ao  dia  mundial  da  alimentação  (16  de  outubro)  deve  ser
considerada a agenda competitiva e acredita ser melhor fazer em outro período (como foi
realizado, on line, em novembro de 2020). João entende que não e que é uma conquista do
conselho e que o mesmo pode ser parceiro e protagonista e acredita ser melhor realizar em
outubro  mesmo  para  ser  um  marco  na  conquista  social  e  empoderar  o  Conselho,
destacando  o papel fundamental  de estimular o engajamento da sociedade civil e o poder
público. Natalia fala que considera importante o que João propôs e que Outubro é um mês
importante  e  podemos realizar  em qualquer  data,  sugere  então  a  organização de uma
comissão e que a mesma poderá buscar parcerias, temáticas, datas/dias/horários e trazer
propostas para a próxima reunião de agosto. Agiliza-se assim, o processo e haverá duas
reuniões ordinárias para que seja possível o conselho discutir e aprovar. A proposta é a
realização do evento  on-line. João pergunta se pode ter alguma parceria com o setor de
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Comunicação da Prefeitura para  viabilizar os registros/filmes das iniciativas populares de
hortas. 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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