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    ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 15/12/2021

Aos quinze dias do mês de dezembro, de dois mil e vinte e um, de forma presencial foi
realizada reunião Ordinária do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional
– COMSEA. Compareceram à reunião os seguintes membros: Natalia Gebrim Doria –
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, Rafaela Parizotto – Secretaria de
Governo,  Savana  Marilu  Fernandes  –  Secretaria  Municipal  de  Assistência  e
Desenvolvimento Social, Evelin Minowa – Secretaria Municipal de Educação, Eleonora
do Nascimento Dias – Secretaria Municipal de Saúde, Phâmela Thaiana Souza Lopes
Amaral – Serviço Municipal de Água e Esgoto – SEMAE, Cláudia Renata Novolette –
Sindicato dos Bancários de Piracicaba, Marly Elisama Cano e Bruna Eloá de Almeida –
Educando pelo Esporte, José Carlos Elias Junior – Casa Hip Hop, João Fernando de
Almeida Benedetti - Comunidade que Sustenta a Agricultura CSA Piracicaba, Ademir de
Lucas – Programa Redemoinho Agroecologização Territorial, Érika Maria Roel Gutierrez
– FATEC, Ana Maria Meira de Lello – ESALQ.  Justificaram ausência:  Tatiane Moral
Scaglione Stella – Fundo Social de Solidariedade, Marcelo Pinto de Carvalho – OAB,
Vaine R.  R.  Spadotto  – SIETHOSP,  Fernanda Peruchi  –  Instituto  Terra  Matter,  Aline
Roberta Archangelo e Janekaren Rosa da Silva Gomes – PASCA, Lucila Maria Calheiros
Silvestre – Escola de Mães Profa.  Branca Motta de Toledo Sachs,  Jussara Cristiane
Teixeira Bueno – Lions Clube,  Marina Vieira da Silva – Escola Superior de Agricultura
“Luiz de Queiroz” ESALQ, Alessandra Aparecida Zilio Cozzo Siqueira – ETEC, Olívia
Pizzeta Jordão – Universidade Metodista de Piracicaba – UNIMEP. Ouvintes: Larissa de
Oliveira – representando a Casa dos Conselhos, Camila A. J. Gaiga – Representando a
Universidade  Metodista  de  Piracicaba  –  UNIMEP.  Claudia  iniciou  a  reunião  com  a
aprovação  da  ata  da  reunião  anterior  do  dia  17/11/2021,  que  foi  aprovada  por
unanimidade. Eleonora comenta que Márcia não está presente e que a pauta com o
tema do Viva Leite ficará prejudicada em função disso. Antes de dar início a primeira
Ordem  do  dia,  Evelin  fez  um  informe  sobre  a  situação  da  merenda  escolar  e  as
alterações de cardápio que estão sendo realizadas em decorrência da não renovação de
contrato  do  convênio  Estado  –  Município  envolvendo  a  alimentação  escolar,  ainda
relatou sobre o aumento do número de refeições feitas pelos alunos, visto que muitas
escolas passaram a trabalhar em período integral. O Município teria que absorver mais
de 59 escolas, o que refletiria num acréscimo de 40 milhões de reais no orçamento e o
município alega não ter condições de arcar. Claudia questiona sobre o que o Conselho
pode fazer e foi decidido por unanimidade que se faça um ofício pressionando os órgãos
competentes  –  Diretoria  de  Ensino,  Secretaria  Estadual  da  Educação,  Câmara  de
Vereadores de Piracicaba, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Comissão
Educação da Câmara de Piracicaba e da ALESP, CAE estadual e CONSEA estadual. Em
sequência foi discutido a situação dos ofícios feitos referente a reunião anterior, Ademir
relata possuir documentos da antiga fábrica de laticínios e foi decidido por unanimidade
fazer um novo oficio referente a situação da mesma. Dando início a Ordem do dia: 1 –
Inclusão do Conselho de Alimentação do Escolar (CAE) e COMDER como integrantes ao
COMSEA; Natalia e Ademir defendem a inclusão de ambos os Conselhos e esclarecem
que COMDER iria ceder uma cadeira para o COMSEA e COMDEMA. Ademir explica que
o  COMDER  constitui  seus  membros  por  indicações,  no  qual  as  cadeiras  já  são
determinadas e somente é feita a indicação do representante. Relata preocupação com

1



CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA 

ALIMENTAR E NUTRICIONAL-COMSEA

 MUNICÍPIO DE PIRACICABA - ESTADO DE SÃO PAULO – BRASIL

a situação do COMDER e propõem tornar pública as reuniões do COMSEA, ampliar os
convites e convidar todos os conselhos ligados a temática. Propõem ainda que caso não
seja  aprovada  a  inclusão  através  de  mudança  na  legislação,  que  não  fechemos as
portas  ao  COMDER  e  fazer  convite  formalizando.  Ademir  comenta  ainda  sobre  as
reuniões daquele conselho e diz que são feitas na segunda 2° feira do mês, das 14:00 as
16:00  horas.  Claudia  questiona  quais  secretarias  participam do  COMDER  e  Ademir
responde não há muitas secretarias em sua composição; Natalia propõem que também
se formalize o convite para o CAE e Claudia questiona se há a sugestão de formalizar o
convite para algum outro conselho, Natalia e João Benedeti citam alguns sendo decidido
encaminhar  convite  a todos os Conselhos,  sendo eles:  CMS. CMDCA, CMAS, CAE,
COMDER, CME, COMDEMA e Juventude. Claudia encerra a discussão sobre Conselhos
e  convida  Eleonora  a  trazer  informações  sobre  a 2º  Ordem do  dia  –  Definição  e
informes: Viva Leite: Eleonora reforça informações trazidas pela Marcia  na reunião
anterior  e  relata  que CPAN está  fazendo  levantamento  de  entidades conveniadas  a
prefeitura  próximas  as  unidades  de  saúde  que  poderiam  distribuir  o  leite;  Ademir
comenta sobre a distribuição por tickets no início do programa Viva Leite e Eleonora
rebate que essa estratégia não é mais possível pela troca de tickets que havia entre os
beneficiários do Programa; Leo e Camilla sugerem a distribuição em escolas Municipais;
Natalia relembra pontos da reunião anterior que as escolas também seriam um ponto de
contradição e faria mais sentido essa distribuição estar na Assistência Social que não
tem efetivo o suficiente para tal distribuição e por isso estavam buscando parcerias com
entidades e comenta sobre a importância do aleitamento materno e políticas públicas.
Fernanda questiona Natalia sobre estudos que evidenciam que a distribuição do leite
diminui os índices de amamentação; Eleonora pontua que em sua prática percebe que
mães que recebem leite levam mais suas crianças para as unidades de saúde; Ademir
demonstra preocupação com a segurança alimentar do leite armazenado nas condições
que  o  Programa  distribui  e  explica  sobre  a  proliferação  bacteriana  deixaria  o  leite
inseguro. Claudia sugere o fim dos debates sobre a segurança do leite, fala sobre o
horário e teto estabelecido da reunião,  sugere trazermos novamente o item para uma
próxima pauta, dando início assim a Ordem do Dia – 3: Proposta para calendário das
reuniões 2022; que prevê as reuniões para todas as terceiras 4° feiras do mês, das
14:00 as 16:00 horas; Claudia explica sobre a votação que se fez anteriormente para
definir datas e horários e verbaliza todas as datas definindo a última reunião do ano para
o dia 14 de dezembro de 2022 e questiona se alguém tem mais algum ponto a ser
debatido; Camilla pede para se apresentar aos demais conselheiros e diz que a UNIMEP
está aberta a comunidade e que alunos estão dispostos a participarem de alguma forma
em  projetos  de  extensão.  José  sugere  o  encorajamento  desses  alunos  para  o
mapeamento  dos  comércios  do  Município  dentro  das  regiões  periféricas,  pensando
numa base de dados para pesquisas relacionadas a SAN e para basear discussões do
Conselho sobre os ambientes alimentares da cidade, Camila comenta sobre o problema
da  falta  de  interesse  dos  alunos  para  os  projetos  de  extensão  abertos,  Savana
demonstra  interesse no  assunto  e  oferece espaço e  parceria  do  CRAS.  Nada  mais
havendo  a  tratar  a  reunião  foi  encerrada.  Eu,  José  Carlos  Elias  Junior,  secretário,
encerro a presente Ata, que deverá ser lida e assinada por mim e pela presidente.
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      ____________________________                   ___________________________

        José Carlos Elias Junior                                 Cláudia Renata Novolette
                     Secretário                                                      Presidente
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