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    ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 18/08/2021

Aos dezoito 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  e Eliane Oliveira de Souza – Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento,
Maria  Graciene  Cavalcante  Brasil  –  Secretaria  municipal  de  Defesa do  Meio  Ambiente,
Tatiane  Moral  Scaglione  Stella  -  Fundo  Social,  Noemi  Mariano  Leite  Varella  Lopes  e
Joseane  Aparecida  Tedesco  Furlani  –  Secretaria  Municipal  de  Assistência  e
Desenvolvimento Social,,  Phâmela Thaiana Souza Lopes Amaral  -  Serviço Municipal  de
Águe  e  Esgoto  –  SEMAE,  Claudia  Renata  Novollette  –  Sindicato  dos  Bancários  de
Piracicaba,  Roberta  Bottino  Montolar  –  Casa  do  Hip  Hop,  João  Fernando  de  Almeida
Benedetti  – Comunidade que Sustenta a Agricultura – CSA Piracicaba, Érika Maria Roel
Gutierrez  -  FATEC,  Marina  Vieira  da  Silva  e  Ana  Maria  Meire  –  ESALQ,  Alessandra
Aparecida Zilio  Cozzo Siqueira  – ETEC.  Marly  Elisama Cano -  Educando pelo Esporte.
Justificaram ausência: Evelin Minowa – Secretaria Municipal de Educação e Fernanda
Peruche  -  Terra  Mater  Ouvintes: Larissa  de  Oliveira  -  Representando  a  Casa  dos
Conselhos.  Marina  iniciou  a  reunião  aprovando  a  ata  anterior,  do  mês  de  julho;
Pauta:  apontamentos  da  Jurídica  com relação  ao  documento  (CAISAN)   encaminhado;
Foi encaminhado o Ofício à Secretaria de Saúde, conforme aprovada na reunião anterior;
Larissa apresentou a minuta para dar início às discussões; Marina comentou que foram
necessários poucos apontamentos no documento e passou a palavra para Cláudia e Natália
avaliarem  a  necessidade  de  esclarecimento  e  possíveis  ajustes;  Primeiro  comentário:  
- parágrafo único: deveria ser adotada a referência à esfera nacional ou municipal para o
mapeamento  de diagnósticos? -  no  item III:  foi  avaliado que deveríamos fazer  menção
apenas a conferência, afinal a discussão do plano são efetuadas durante as conferências.
Natália sugeriu para substituir por municipal, no segundo comentário refere-se ao primeiro
plano  nacional,  que  traz  algumas  diretrizes,  mas  que  pelo  fato  dele  ser  transitório,  o
comentário dela foi nesse sentido e por isso podemos também colocar como foi sugerido
pela Jurídica, seguindo os temas das nossas conferências municipais, que não precisa de
tanto debate e o terceiro item que não foi pontuado pela Jurídica, porém precisamos avaliar,
por  conta  da  mudança  das  secretarias,  refere-se  às  modificações  da  participação  das
secretarias  em  função  da  mudança  na  legislação;  Marina  informou  que  já  estão  em
andamento essas modificações das secretarias; Natália disse que na CAISAN podemos
deixar o Fundo Social, que não precisa ser excluído e que o Conselho poderá tentar fazer
algumas sugestões. Marina disse que vamos incluir a nova secretaria e manter o Fundo
Social; Todos concordaram; Natália disse que como vamos fazer alteração do Conselho,
podemos  deixar  anotado  para  que  a  Sra.  Melissa  analise  e  elabore  as  adequações;
Iniciamos  as  discussões  da  eleição;  Larissa  passou  quem ainda  não  havia  indicado  e
Marina pediu que faça um chamado para todos que ainda não enviaram as indicações, pois
temos  o  limite  de  prazo  (dia  20/08/2021).  Alessandra  perguntou  sobre  a  indicação  da
UNIMEP e foi  esclarecido que a instituição já  havia encaminhado para a assinatura do
Reitor; Terra Mater confirmou que enviará até a próxima sexta feira. Marina comentou sobre
a aparente ausência da pastoral e  efetuou a leitura das instituições que ainda não tinham
se manifestado (Cesac, Arapira e Redemoinho); João perguntou sobre o corredor caipira,
porém Natalia informou que não é possível a participação como Projeto; João disse que o
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Nasse pode entrar porque tem CNPJ; Natália disse que centro acadêmico pode, porém é
necessário examinar a legislação para verificar as cadeiras destinadas a essa categoria;
Marina informou que entidades sindicais são 4, Movimentos populares e associações 11;
João falou sobre Tô aqui e Cookings; Tatiane comentou que serão representados pelo Hip
Hop; Natalia mencionou a possibilidade da participação da COPIOTI também; Larissa disse
que UNIMEP enviou a documentação durante a reunião; Marina disse que estamos apenas
com uma cadeira faltando e perguntou se sindicato da alimentação não participará. Alguns
participantes da reunião comentaram que não há interesse do referido sindicato; Cláudia
disse que fará um contato com eles; Alessandra falou do Exército de Formiguinhas, mas
Tatiane informou que é grupo coletivo, que não preenchem os requisitos para a participação;
João fez menção à CEAGESP e Natália informou que não há possibilidade; João perguntou
da  EEP,  Alessandra  disse  que  lá  não  tem  curso  de  nutrição.  Cláudia  mencionou  a
possibilidade da participação dos sindicatos  rurais  e  foi  lembrando pela  Eliane sobre  o
Mercadão; Natália falou do SESC, Tatiane ficou de falar com a Daniela do Mesa Brasil;
Eliane conversará no mercadão e todos ficaram de conseguir as respostas pelo menos até
no máximo a quinta-feira. 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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