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Aos dezesseis dias do mês de março, 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: Natalia Gebrim Doria–
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, Tatiane Moral Scaglione Stella –
Fundo  Social  de  Solidariedade,  Evelin  Minowa –  Secretaria  Municipal  de  Educação,
Phâmela  Thaiana  Souza  Lopes  Amaral  –  Serviço  Municipal  de  Água  e  Esgoto  –
SEMAE,Cláudia  Renata  Novolette  –  Sindicato  dos  Bancários  de  Piracicaba,  Gabrieli
Menegati  Vidal  –  Instituto  CONESPI,  Marcelo  Pinto  de  Carvalho  –  OAB,  Fernanda
Peruchi – Instituto Terra Matter, Aline Roberta Archangelo – PASCA, Marly Elisama Cano
– Educando pelo Esporte, José Carlos Elias Junior – Casa Hip Hop, Jussara Cristiane
Teixeira Bueno – Lions Clube, João Fernando de Almeida Benedetti – Comunidade que
Sustenta  a  Agricultura  CSA Piracicaba,  Ademir  de  Lucas  –  Programa  Redemoinho
Agroecologização Territorial, 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:  Rafaela Parizotto –
Secretaria  de  Governo,  Moara  Volpato  Cortazzo  –  Associação Comunitária,  Cultural,
Educacional e Política – Casa do  Hip Hop  de Piracicaba.  Claudia pergunta se todos
conseguiram ler a ATA da reunião anterior, alguns não conseguiram devido a remessa na
véspera, então Claudia propõe submeter a aprovação da ATA na próxima reunião, todos
concordam. Em sequência Claudia dá início ao primeiro informe referente a palestra do
Marcelo Mazeta na Escola do Legislativo e reforça o convite aos conselheiros. Passando
ao segundo informe, Claudia traz um resumo da reunião com a Euclidia, Secretária da
SMADS, dos pontos chaves e rumo da conversa e trouxe a visão de representação da
secretaria,  onde Euclida diz  ser  muito  difícil  os Secretários  atuarem efetivamente na
CAISAN e que provavelmente indicariam representantes. Ficou decidido na reunião que
o COMSEA ajudará  em algumas tarefas  relacionadas  a  CAISAN e a  tentativa  é  de
agendarmos uma breve reunião com os secretários para apresentarmos a CAISAN aos
mesmos,  reforçar  a  importância  das  nomeações  e  tentar  agilizar o  cumprimento  do
decreto. Claudia também comenta sobre o relato da secretaria Euclidia que fez menção
a estudo visando a criação  de um fundo para o combate à fome e Natalia questiona
sobre falas da Euclidia em relação as nomeações e as secretarias que vão compor a
CAISAN  e  reforça  a  importância  dos  secretários  comporem  a  CAISAN  e  não  seus
representantes, também questiona a ideia da implementação do fundo de combate à
fome  e  dos  seus  fundamentos. Claudia  concorda  com  Natalia  e  comenta  sobre  a
desorganização e a falta de vontade política do poder executivo sobre a temática; José
reforça que Euclidia foi enfática ao dizer que provavelmente secretários não atuarão na
CAISAN e que também não explicou como o referido Fundo seria implementado e nem
suas diretrizes, Marina diz que é interessante tentar diálogo com outros secretários em
relação a CAISAN e ter contato próximo a imprensa para divulgação da situação da
implementação Câmara; Ademir reforça fala da Marina e diz que secretários integrarem
a CAISAN é lei e que deve ser cumprida. Claudia propõe fazer primeira reunião com
secretários e a partir daí, traçar novas estratégias, Ademir diz que seria importante que
nossas reuniões fossem divulgadas para pressionar secretários; Natalia reforça fala de
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Ademir e diz que Conselho precisa ser objetivo e simplificar a fala com o poder executivo
para  tentar  chamar  atenção  e  garantir  o  comprometimento  dos  secretários  com  a
CAISAN e reforçar que a participação deles na governança da CAISAN é Lei. Claudia
reforça pontos da reunião, o que foi decidido e estratégias a serem seguidas; Alessandra
comenta sobre participação do CAE e enfatiza embate pela causa e em sequência traz o
terceiro  informe,  dizendo  sobre  situação  das  escolas  desde  a  quebra  do  convênio
Estado-Município envolvendo a merenda. Comenta que escolas de auto gestão estão
funcionando bem, mas escolas municipais terceirizadas vivenciam situações precárias e
irregulares, demonstra preocupação com alunos do período noturno e com a falta de
respostas das empresas responsáveis,  comenta também sobre eventual reunião com
secretário responsável e que espera respostas, complementa dizendo sobre análise das
prestações  de  contas,  dos  problemas  dos  contratos  emergenciais  e  das  empresas
contratadas. Claudia reforça o problema das empresas, o critério  de escolha dessas
empresas  e  que  denúncias  fundamentadas  são  necessárias.  Em sequência  Claudia
comenta sobre documento enviado pela Marina e a mesma complementa explicando que
o documento foi emitido pela Rede PENSSAN e diz que é preciso tomar cuidado com as
narrativas imediatistas,  sem planejamento que vemos muitas vezes no meio político.
Claudia reforça a importância da leitura do documento e comenta um pouco sobre o
cenário de desmonte na política brasileira de segurança alimentar e nutricional. Marina
propõe uma cobrança maior do Conselho sobre os candidatos para as eleições, que se
relacionam ao Município e obter suas opiniões e propostas para as políticas/programas
de SAN. Em seguida, Claudia traz o último informe, dizendo que a coordenação ainda
não conseguiu se reunir para elaborar um plano de trabalho, comenta que Larissa deixou
dois documentos disponíveis e recomenda que todos realizem a leitura, inclusive um
plano do COMSEA de 2016. Claudia comenta que muita do que já foi proposto naquele
ano foi conquistado pelo Conselho e que a proposta atual é montar um novo plano de
trabalho e ir requisitando opinião de todos os membros. Visto o horário e não tendo mais
nada a tratar, Claudia encerra a 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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