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Aos onze dias do mês de agosto, 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,  Maria  Graciene  Cavalcante  Brasil  –  Secretaria  Municipal  de  Defesa  do  Meio
Ambiente, Tatiane Moral Scaglione Stella - Fundo Social, Noemi Mariano Leite Varella Lopes
– Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Eleonora do Nascimento
Dias  -Secretaria  Municipal  de  Saúde,  Phâmela  Thaiana Souza Lopes Amaral  –  Serviço
Municipal de Água e Esgoto – SEMAE, Claudia Renata Novollette – Sindicato dos Bancários
de Piracicaba, Fernanda Peruchi – Instituto Terra Mater, Marly Elisama Cano – Educando
pelo Esporte, Roberta Bottino Montolar – Casa do Hip Hop, Érika Maria Roel Gutierrez –
FATEC, Marina Vieira da Silva e Ana Maria Meira – Escola Superior de Agricultura “Luiz de
Queiroz” - ESALQ. Justificaram a ausência: Evelin Minowa e Carolina de Almeida Coelho
Landell  -Secretaria  Municipal  de  Educação,  João  Fernando  de  Almeida  Benedetti  –
Comunidade que Sustenta a Agricultura – CSA, Alessandra Aparecida Zilio Cozzo Siqueira –
ETEC. Ouvintes: Larissa  de  Oliveira  –  Representando  a  Casa  dos  Conselhos.  Marina
iniciou a reunião mencionando o item da  pauta sobre o desmembramento das secretarias e
como ficará a composição do COMSEA com relação a essa mudança. Natalia falou sobre o
retorno da Jurídica, sobre o CAISAN, porém sugere que a discussão seja adiada para a
reunião ordinária, visto que a reunião extraordinária nem todos podem participar; enfatizou
sobre a importância de cada secretaria no COMSEA e da sociedade civil,  citando cada
secretaria e a importância fundamental de cada uma, que são saúde, educação, assistência
social e agricultura; com a mudança, estaremos com 09 secretarias representando poder
público  e  com  isso  aumentaríamos  cadeiras  para  sociedade  civil,  ficando  com  18
Instituições;  Claudia  falou  sobre  os  desafios  do  COMSEA,  sobre  a  importância  das
representações;  sobre  os  impactos  dessas mudanças para  a  população;  questionou se
seremos nós a registrar mudanças no documento da Jurídica; Natalia disse que não sabe
como tramitará, continuamos com nossa eleição e vamos caminhando, pois a tramitação na
jurídica é dinâmica com idas e vindas de documentos. Dessa forma é mais adequado dar
andamento  à  eleição e  depois  fazer  essas mudanças,  que passarão  pela  Câmara dos
Vereadores. Tatiane acredita que será difícil conseguir mais cadeiras para sociedade civil,
visto  que  na  última  eleição  tivemos muita  dificuldade  para  completar  a  composição  do
COMSEA; que já conta com instituições que estão hoje e algumas já sinalizaram que não
continuarão. Roberta e Marly também concordam com essa dificuldade e acreditam que
precisamos  pensar melhor  sobre  qualquer  processo  de  ampliação.  Natalia  disse  que
teríamos que decidir sobre quem iria sair; Larissa perguntou se mantiver a secretaria de
governo não precisamos excluir ninguém, porém Natalia disse que de uma secretaria foram
geradas duas, que automaticamente já estaríamos com 9 representações. Claudia disse
que precisa colocar em votação se sim ou não e aí poderemos dar encaminhamento à
minuta de alterações. Tatiane comentou sobre os problemas que enfrentamos para compor
COMSEA na  eleição;  que  as  secretarias  não  participam  efetivamente  das  reuniões  e
devemos avaliar se realmente vale a pena aumentar a participação, porque depois teremos
que correr atrás de instituições para compor plenamente o COMSEA. Natalia repetiu as
falas  sobre  as  secretarias,  para  esclarecer  sobre  a  excluir  ou  não,  e  que  precisamos
entender  o  papel  de  cada  secretaria;  que  o  SEMAE  é  autarquia,  porém  integra  a
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composição como poder público; explanou sobre a importância de todas as secretarias.
Marina falou que o combate à pobreza é sempre necessária uma política nacional  com
interfaces  nas  ações  municipais  e  que  as  secretarias  são  importantes  para  o  bom
funcionamento.  Claudia  falou  que,  independentemente  de  estar  envolvidas  ou  não,
devemos manter todas as secretarias, porque elas não estão engajadas mas deveriam estar
e não tem como excluir nenhuma delas, pois todas podem atuar para o enfrentamento da
pobreza. Natalia comentou que se não mantermos todas as cadeiras da sociedade civil o
COMSEA não será contemplado e que há necessidade olhar os objetivos da segurança
alimentar para avaliarmos se devemos diminuir uma cadeira. Marina questionou sobre a
possibilidade hipotética de escolher entre governo e a secretaria que foi desmembrada, qual
seria a mais importante? Natalia considerou que a secretaria de governo é indispensável,
que os conselhos estão ligados a SEMA, SMADS e Governo, que tem uma articulação entre
todas as secretarias. Claudia disse que a de governo é fundamental em todos os conselhos,
o articulador político das políticas públicas do município. Fernanda perguntou se SEDEMA e
SEMAE não poderiam ser representados pela mesma secretaria? Natalia disse que não
porque o titular vota e o suplente só vota na ausência do titular, então não tem como um
representar  o  outro,  são  secretarias  distintas.Tatiane  sugeriu  que  o  Fundo  Social,  que
integra a secretaria de governo, ser representada pela Secretaria de Governo, com isso
ficaríamos com 08 instituições, excluiríamos o Fundo Social e ele seria representado pela
secretaria de governo, porque o Banco de Alimentos é vinculado à Secretaria de Governo.
Natalia considerou que é uma boa proposta, porém corre o risco do Banco de Alimentos ser
excluído,  contudo,  a  Tatiane  poderá,  se  for  o  caso,  participar  na  condição  de  ouvinte.
Claudia disse que é só explicar que estamos reorganizando o COMSEA, mas não temos
autonomia de escolher quem irá representar a Secretaria no COMSEA; porém esse risco
corremos em qualquer secretaria, visto que a indicação é exclusiva do responsável pelo
órgão/secretaria/institução. Natalia disse que podemos indicar a participação do Banco de
Alimentos no COMSEA. Ficou definido que enviaremos uma carta a SMADS explicando
todos os  pontos,  mantendo oito  secretarias,  excluindo  o  Fundo Social,  que poderá  ser
representado  pela  secretaria  de  governo.  Todos  os  presentes  votaram  a  favor  dessa
mudança e proposta. 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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