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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 19/01/2022

Aos dezenove dias do mês de janeiro, de dois mil e vinte e dois, de forma on-line foi
realizada reunião Ordinária do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional
– COMSEA. Compareceram à reunião os seguintes membros: Eliane Oliveira de Souza
– Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento; Cássia Cristina Del Tio – Fundo
Social de Solidariedade; Savana Marilu Fernandes e Bruna Secafem Paiuta – Secretaria
Municipal  de  Assistência  e  Desenvolvimento  Social;  Evelin  Minowa  –  Secretaria
Municipal  de  Educação;  Márcia  Juliana  Cardoso  –  Secretaria  Municipal  de  Saúde;
Phâmela Thaiana Souza Lopes Amaral – Serviço Municipal de Água e Esgoto – SEMAE;
Cláudia Renata Novolette – Sindicato dos Bancários de Piracicaba; Marcelo Pinto de
Carvalho – OAB; Fernanda Peruchi – Instituto Terra Matter; Aline Roberta Archangelo –
PASCA; Marly Elisama Cano e Bruna Eloá de Almeida – Educando pelo Esporte; Lucila
Maria Calheiros Silvestre – Escola de Mães Profa. Branca Motta de Toledo Sachs; José
Carlos Elias Junior e Moara Volpato Cortazzo – Casa Hip Hop; Jussara Cristiane Teixeira
Bueno – Lions Clube; João Fernando de Almeida Benedetti - Comunidade que Sustenta
a Agricultura CSA Piracicaba; Érika Maria Roel Gutierrez – FATEC; Olívia Pizzeta Jordão
– Universidade Metodista de Piracicaba – UNIMEP; Marina Vieira da Silva e Ana Maria
Meira de Lello – Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” ESALQ; Alessandra
Aparecida Zilio Cozzo Siqueira – ETEC. Justificaram ausência:  Tatiane Moral Scaglione
Stella – Fundo Social de Solidariedade; Gabrieli  Menegati Vidal – Instituto CONESPI;
Rafaela  Parizotto  –  Secretaria  de  Governo.  Ouvintes: Larissa  de  Oliveira  –
representando a Casa dos Conselhos. Cláudia iniciou a reunião com a aprovação da ata
da reunião anterior, realizada  no dia 15/12/2021, perguntando se todos a receberam e
ressaltando a importância da leitura prévia de todos. Colocado em votação, foi pontuada
uma pequena correção de ortografia e assim a Ata foi aprovada por unanimidade. Dando
início a reunião Alessandra traz informes referentes ao calendário de reuniões do CAE.
Em  seguida,  Claudia  traz  outro  informe  sobre  a  audiência  pública  realizada  em
dezembro  tratando  a  situação  da  merenda  escolar  e  o  convênio  com  o  Estado  –
Município; comenta sobre as respostas evasivas do secretário responsável e também
sobre cobranças de posicionamento do prefeito, e sua falta de atividade. E que COMSEA
e demais conselhos, estão à disposição das Casas de Leis, mas que a reunião não teve
nada de concreto,  não se sabe como será o gerenciamento da merenda escolar  na
prática e que ficaremos aguardando novos ofícios. Alessandra comenta sobre a quebra
de convênio brusca e que não houve treinamento nas escolas para receber os alimentos,
apenas orientação para recebimento e conferência dos itens com a Nota Fiscal, porém,
sem averiguar a qualidade dos itens entregues. Que às escolas não tem estrutura para
armazenar grandes quantidades de carnes e nem como congelar esses itens. A equipe
das escolas não é preparada para fazer esse tipo de serviço e que seria mais uma
responsabilidade para  o diretor  (a)  da escola,  podendo configurar  desvio  de função.
Comenta  também  ter  protocolado  diferentes  ofícios  do  CAE  para  o  secretário  de
educação e que a presença dos conselhos CAE, COMSEA e Conselho da Educação
juntos  foi  fundamental.  Comenta  que  alguns  alimentos  secos  começaram  a  ser
entregues e que esses alimentos estão sendo armazenados conforme possibilidade da
escola, em salas de aula entre outras salas, a escola não tem estrutura para estocar
alimentos,  demonstra  muita  preocupação  com  o  abastecimento,  armazenamento  e
distribuição e controle de qualidade dos alimentos oferecidos. E que não tem há um
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planejamento claro de como será todo o processo. Lucila demonstra preocupação com a
situação e Claudia complementa e também demonstra preocupação com a possibilidade
de furtos desses alimentos dentro das escolas, que não tem segurança; ainda diz sobre
a expertise e reconhecimento  que o Município  tinha quando se  falava em merenda,
muito por conta da equipe da DAN. Marina comenta retrocesso e propõem um roteiro de
observações de atividades e ofícios para ter um material método de registro dentro do
COMSEA. Marcelo propõe que seja elaborado um “dossiê” referente a merenda escolar,
Marina também comenta sobre a possível discriminação e diferença de qualidade entre
os  alunos  da  rede  Municipal  –  Estadual.  Phâmela  questiona  sobre  o  déficit  de  40
milhões, se isso foi abordado na reunião e Claudia diz que foi tratado numa perspectiva
diferente e o secretário justificou que não poderia fazer um repasse diferenciado por
conta da lei. Moara questiona sobre a possibilidade de realocação de verbas dentro das
pastas, Claudia comenta que há possibilidade de algumas formas realocação, mas que
muitas  vezes  não  há  vontade  política  e  Moara  complementa  dizendo  sobre  a
intersetorialidade das políticas de SAN, Claudia concorda e diz  que deveríamos nos
apoiar  em  modelos  vigentes  em  municípios  vizinhos.  Marina  comenta  da  falta  de
compromisso  do  governo  Municipal  e  da  possível  economia  de  recursos  para  um
possível  uso em ano eleitoral  e que acha interessante o COMSEA pressionar  poder
Executivo, Claudia concorda e comenta que de um ponto de vista prático a audiência
ficou em sintonia com a última reunião do COMSEA. Ato contínuo informa sobre os
ofícios convidando os demais conselhos para as reuniões e que todos passam a receber
convites com os links, ou informações sobre os encontros e comenta sobre outros ofícios
enviados  para  instâncias  superiores  tratando  a  situação  da  merenda  e  do  convênio
Estado-Município, que ainda estão sem respostas e comenta também ser interessante
enviar  oficio  parecido  para  o  Prefeito,  com  intenção  de  facilitar  interlocução  entre
instâncias.  Em seguida João adentra  a reunião e Claudia  traz  outro  informe para  a
discussão a situação da fábrica de laticínios, a secretaria de abastecimento respondeu
agradecendo a preocupação do COMSEA e justifica o processo de transição e que não
havia informações mais completas sobre a situação da fábrica. Claudia também comenta
sobre a CAISAN, que está dependente do decreto do prefeito, e que ofício resposta da
Procuradoria Jurídica diz haver a necessidade de nomeação dos membros da CAISAN.
Encerrado o 6° informe, Claudia propõem conversar com a chefe de gabinete do governo
para nos reunirmos e tentar agilizar esse processo da instalação da CAISAN Todos os
membros concordam e Aline propõem que nessa reunião tivéssemos matérias, dossiês,
documentos para trazer impacto ao debate. Alessandra comenta que o CAE dividirá o
acompanhamento das escolas com o COMSEA. Muitas escolas passam para o CAE as
dificuldades  enfrentadas.  Claudia  propõem estratégias  para  continuar  na  luta  com a
situação da merenda e deixa aberta a possibilidade de outras ideias. Claudia e Savana
comentam e debatem sobre as políticas sociais  do município,  que não vem tendo a
devida atenção e também trazem críticas a atitudes recentes do executivo,  trazendo
enfraquecimento e retrocesso. Marina propõe  a  definição de algumas estratégias para
pressionar o executivo e sensibilizar e mobilizar a sociedade civil para o problema. João
comenta sobre a fala da Savana e propõe levarmos poucas pautas na reunião com o
prefeito e com temas leves na reunião para não afastar o contato. Claudia concorda e
esclarece que a pauta desta possível reunião será CAISAN. Marina reforça que a meta
da CAISAN deve ter prioridade e traz a perceptiva das pessoas em situação de rua e diz
importante estancar o retrocesso referentes a alimentação escolar, visto que Piracicaba
era pioneira na área. Visto o horário Claudia encerra a reunião sugerindo que pontos
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debatidos possam ser trazidos novamente na próxima reunião.  Eu,  José Carlos Elias
Junior, secretário, encerro a presente Ata, que deverá ser lida e assinada por mim e pela
presidente.

      ____________________________                   ___________________________

        José Carlos Elias Junior                                 Cláudia Renata Novolette
                     Secretário                                                      Presidente
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