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    ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 15/09/2021

Aos quinze dias do mês de setembro, 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, Evelin Minowa – Secretaria Municipal de Educação, Phâmela Thaiana
Souza Lopes Amaral – Serviço Municipal de Água e Esgoto – SEMAE, Claudia Renata
Novollette – Sindicato dos Bancários de Piracicaba, Gabrieli Menegati Vidal – CONESPI,
Vaine R.  R.  Spadotto  – SIETHOSP,  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 – ESALQ,
Alessandra  Aparecida  Zilio  Cozzo Siqueira  –  ETEC.  Justificaram ausência:  Tatiane
Moral Scaglione Stella – Fundo Social; João Fernando de Almeida Benedetti e Graziela
Dotta – Comunidade que Sustenta a Agricultura – CSA Piracicaba. Ouvintes: Larissa de
Oliveira  –  Representando a  Casa dos Conselhos.  Convidados eleitos  para  a  gestão
2021-2023:  Lucila  Maria  Calheiros  Silvestre  –  Escola  de  Mães,  Marcelo  Pinto  de
Carvalho  –  OAB,  Savana  Marilu  Fernandes  –  Secretaria  Municipal  de  Assistência  e
Desenvolvimento  Social,  Laura  Alves  Martirani  e  Ademir  de  Lucas  –  Redemoinho,
Jussara Cristiane Teixeira Bueno e Lia Helena Figueiredo Giannechini – Lions Clube,
Aline  Roberta  Archangelo  e  Janekaren  Rosa  da  Silva  Gomes  –  PASCA,  Moara  V.
Cortazzo e José Carlos Elias Junior – Casa  Hip Hop,  Karina de Oliveira Calheiros –
UNIMEP. Marina iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e falando que é um
encontro entre gestão atual e gestão futura e na sequência solicita que todos façam uma
breve apresentação e que, se possível, no último item da pauta que é a avaliação da
gestão atual (2019 – 2021) somente permaneçam na reunião os atuais conselheiros. A
totalidade  dos  presentes  concordaram.  Finalizada  as  apresentações,  Natalia  sugere
realizar um encontro (extra) para passar a todos as atribuições do Conselho e o papel
dos conselheiros; Marina fala que a Comissão fará uma síntese. Claudia sugere aprovar
na próxima reunião a proposta de realização de uma capacitação em horário viável para
todos,  visando viabilizar a maior participação.  Aprovação de Ata: Item A – Aprovação
da ata de reunião extraordinária 11/08/21 – Aprovada por todos, Item B – Aprovação da
ata de reunião ordinária 18/08/21 – Aprovada por todos,  Item C –  Aprovação da ata
eleição  dos  representantes  da  sociedade  civil  26/08/21  –  Aprovada  por  todos.  1–
Informes sobre Processo de Eleição da Sociedade Civil: Claudia  apresenta  uma
síntese da eleição explicando que todos ficaram bem felizes com o número de inscrições
e  que  na  hora  da  classificação  dos  segmentos,  o  item  para  representantes  das
instituições de ensino e pesquisa, de instituições religiosas de diferentes expressões de
fé, houve inscrição das instituições: FATEC, UNIMEP, ESALQ e ETEC e havendo vaga
para todos os inscritos, foram eleitos por aclamação. No segmento Movimentos Sociais e
Organizações  Não  Governamentais  enquadrou  duas  instituições  de  forma  errônea,
ficando  10  (dez)  inscritos  para  08  (oito)  vagas,  sendo  que  ACIPI  e  OAB  não  se
enquadravam nessa categoria e sim na representação do segmento “entidades sindicais
e associações de classe profissionais e empresárias”, e para ter transparência e não
precisar  realizar  um novo edital,  foi  realizada convocação de todos os  inscritos  que
estiveram  presentes  no  dia  26/08/21,  para  nova  votação  no  dia  02/09/21.  Como  a
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APEOESP não estava presente no dia da eleição, respeitando as normas do edital, a
mesma foi desclassificada, e os demais presentes votaram com uma nova cédula, que
continha os seguintes candidatos: Acipi, OAB, Sindban, Instituto CONESPI e SIETHOSP.
Após  votação  e  concluída  a  apuração,  foi  proclamado  o  seguinte  resultado:  OAB,
SIETHOSP, Sindban e Instituto CONESPI eleitos para as quatro vagas previstas para
este segmento. Após a concordância de todos foi finalizado processo eleitoral. Marcelo
ratifica o conteúdo e esclarecimento do relato da Claudia, e somente lembra a todos que
eles ainda não assumiram e não receberam a ata da eleição para leitura prévia conforme
os demais. Ato contínuo, Marina menciona que a Comissão de Eventos esteve reunida e
solicita que Ana Maria apresente a proposta formada por eles, entrando no segundo item
da  pauta,  preparação  do  Evento  do  Dia  Mundial  da  Alimentação.  Ana  resume  os
objetivos  do  encontro,  que  é  firmar  e  fortalecer  o  compromisso  do  município  na
construção  de  políticas  públicas  e  um  plano  municipal  de  Segurança  Alimentar  e
Nutricional; Apresentar o cenário atual da alimentação e o agravamento da fome pela
pandemia  e  construir  proposta  para  enfrentamento.  É  proposto  o  formato: em dois
momentos,  sendo  o  primeiro  momento  presencial  com  autoridades,  COMSEA  e
convidados e outro momento online aberto a toda a comunidade, com a possibilidade de
ser realizado pela Escola do Legislativo, nos dias 13 e 14 de Outubro de 2021. Claudia
informa que ela e Fernanda já estabeleceram contato com a Câmara de Vereadores, e
foram registradas as solicitações para Escola do Legislativo e presidência da Casa para
autorização  para  a  realização das  duas  atividades.  Ato  contínuo, Natalia  fala  que o
Conselho não recebeu retorno do documento da SMADS sobre os serviços e dados para
quantificar a situação da fome na cidade. Claudia diz que o formato de reunião pública, a
Câmara  poderá  fazer  um  convite  que  tem  valor  de  convocação,  sendo  que  as
Secretarias  que estiverem presentes  devem apresentar  seus relatórios,  programas e
ações. Ato contínuo, Marina passa a palavra para a Natalia, para que ela possa fazer
sua avaliação da gestão. Ela relata que toda gestão tem pontos positivos e negativos.
Essa gestão teve seu início em 2019, com alteração no modelo de gestão do COMSEA
que começou a ser presidida por representante da sociedade civil depois de 13 anos da
promulgação  da  Lei  Federal.  Lembra  também  que  foi  realizada  a  3ª  Conferência
Municipal de SAN e destacou que os conselheiros tiveram bastante participação, tendo
uma construção, momento de formação e direcionamento das ações; em março de 2020
foi decretada a situação de pandemia, e num primeiro momento a gestão se mobilizou
para verificar quais ações seriam implementadas pelo poder público visando o combate
da fome, mas não houve adesão dos gestores públicos. O COMSEA também atuou junto
com o CAE, e devido a pandemia houve interrupção do calendário de reuniões até se
adaptarem e definirem o novo formato (on-line) e, em julho de 2020, o Conselho voltou
com força e teve maior participação e engajamento. Natalia relata dos problemas da
legalidade do mandato de 2019 a 2021, visto que a nomeação da eleição passada só foi
publicada no diário oficial e não havia decreto, o que necessitou demanda de força tarefa
para juntar as atas e documentos, mas no final,  como mérito do conselho o mesmo
conseguiu se organizar e em 2021 foi elaborado um decreto retroativo validando todas
nossas  ações  de  deliberações  relativas  ao  período.  Relatou  ainda  da  atuação  para
construção da CAISAN que era um processo de discussão que já durava vários muitos
anos e agora conseguimos concretizar a minuta da lei que contempla as mudanças da
secretaria  e  em reunião com a nova secretária  da  SMADS a Sra.  Euclidia  foi  dado
andamento e concluído o processo. Explicou sobre o fato de ter sido presidente até
janeiro  de  2021  e  representante  da  sociedade civil,  porém passou  a  fazer  parte  da
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equipe  da  SEMA (poder  público)  e  em função  do  cargo,  teve  que  deixar  o   cargo.
Agradeceu a Marina por ter assumido e dado continuidade aos trabalhos; relata que o
conselho teve um bom processo eleitoral com maior participação e representatividade da
sociedade civil o que é reflexo da atuação forte que o COMSEA construiu nos últimos
quatro anos. Finalizou desejando sucesso nessa nova gestão que se inicia a partir do
próximo mês.  Marina relata sobre engajamento e auxílio da Natalia para o processo
eleitoral mobilizando as instituições, e agradece toda ajuda da Tatiane na elaboração e
organização das atas, lembrando que assumiu uma função que não era originalmente
sua e  contribui de forma decisiva para o bom andamento e atualização especificamente
das atividades do Conselho nesse período. Marina agradece a todos pela participação e
apoio. Ato contínuo, Claudia enfatiza que Natalia fez uma avaliação bem objetiva e diz
que foi  conquistada uma sinergia e envolvimento de todos, que na medida dos seus
esforços se dispuseram a ajudar;  menciona que a saída da Natalia para SEMA não
atrapalhou, pois ela é muito comprometida e auxiliou muito o conselho e que Tatiane
ajudou prontamente assumindo as atividades da secretaria nesse período. Marina relata
que no período eleitoral do ano passado o COMSEA solicitou a todos os candidatos ao
Executivo  Municipal  para  que  apresentassem  as  estratégias  e  planejamento  para
segurança alimentar e nutricional registradas no seu Plano. O atual prefeito não atendeu
à solicitação. Claudia lembrou que na atual administração a maioria dos seus secretários
vem do setor  privado que é  muito  diferente  do setor  público. Lembrou ainda que a
Marina, com a saída da Natália, não mediu esforços para não comprometer o ritmo das
ações e que o Conselho se fortaleceu nesse período, teve também a aproximação e
parceria  com o Fórum de Segurança  Alimentar  que deve  ser  mantida.  Ato  contínuo
Evelin destaca que o Setor da Merenda/ Educação, teve muito apoio do Conselho nesse
período  de  pandemia,  e  que  é  há  dificuldades  para  a  implementação  das  ações,
considerando o competitivo processos envolvendo o “Jogo político” e a necessidade de
prevalecer a qualidade técnica dos profissionais que atuam neste setor.  Infelizmente,
pelo fato da fome e pobreza estar  piorando o papel  do Conselho será fundamental.
Diversos integrantes se manifestaram (chat) sobre o importante trabalho executado pela
gestão. Eu, Larissa de Oliveira, encerro 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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