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    ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 18/05/2022

Aos dezoito  dias  do  mês  de  maio,  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 e
Eliane Oliveira de Souza – Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, Rafaela
Parizotto – Secretaria de Governo, Tatiane Moral Scaglione Stella – Fundo Social  de
Solidariedade, Savana Marilu Fernandes e Bruna Secafem Paiuta – Secretaria Municipal
de  Assistência  e  Desenvolvimento  Social,  Márcia  Juliana  Cardoso  e  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,  Gabrieli  Menegati  Vidal  – Instituto CONESPI,
Vaine R. Rezende Spadotto – SIETHOSP – Sindicato dos Empregados em Turismo e
Hospitalidade de Piracicaba e Região, Fernanda Peruchi – Instituto Terra Matter, 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,  Ademir  de  Lucas  –  Redemoinho  Agroecológico,  Érika
Maria Roel Gutierrez – FATEC, Marina Vieira da Silva – Escola Superior de Agricultura
“Luiz  de  Queiroz”  ESALQ,  Alessandra  Aparecida  Zilio  Cozzo  Siqueira  –  ETEC.
Justificaram ausência:  Evelin Minowa – Secretaria Municipal  de Educação, Marcelo
Pinto  de  Carvalho  e  Fernando Artuzo –OAB,  Marly  Elisama Cano –  Educando  pelo
Esporte, Lucila Maria Calheiros Silvestre e Silvana Cobra Silveira Henriques – Escola de
Mães Prof.a. Branca Motta de Toledo Sachs.  Ouvintes:  Larissa de Oliveira (Casa dos
Conselhos), Valéria Freixêdas. Claudia dá início a reunião explicando um pouco sobre a
dinâmica diferente da reunião e em sequência é realizada a votação para aprovação da
última  ATA,  que  foi  aprovada  por  unanimidade.  Em  sequência  Claudia  traz  alguns
informes, no primeiro comenta sobre as devolutivas dos ofícios com a Euclidia (SMADS),
segue o impasse entre Conselho e Secretaria sobre os ofícios e o decreto da CAISAN.
No segundo informe, traz uma atualização sobre a situação de insegurança alimentar
dentro da ESALQ e Marina comenta sobre última declaração do Prefeito do Campus,
onde diz que está se empenhando para regularizar a situação, mas que processo pode
demandar tempo e até então seguira o modelo de distribuição de refeições através de
marmitas.  Valéria  reforça  brevemente  o  convite  aos  Conselheiros  para  as  futuras
reuniões e rodas de conversa do “Movimento Tô Aqui”, em sequência Natalia, volta a
comentar  um  pouco  sobre  a  constituição  da  CAISAN  e  relembra  os  processos  do
Conselho na instituição da SISAN e reforça sobre a estrutura do decreto da CAISAN
estar montada e pronta para ser enviada ao Executivo. Claudia comenta sobre o esforço
do conselho de se empenhar na interlocução do decreto e também sobre o desencontro
de informações entre pode Jurídico, Executivo e Conselho. Bruna que é representante
da  SMADS,  comenta  que  levou  para  Euclida  as  discussões  do  Conselho  sobre  a
CAISAN, Tatiane comenta que existe um movimento dentro das secretarias para realizar
o encaminhamento dos ofícios e selecionar os representantes dentro da CAISAN. Valeria
questiona o que está faltando nos tramites da instituição da CAISAN e Claudia comenta
que após esclarecimentos da Tatiane o processo deve ser simplificado; Natalia comenta
sobre  a  necessidade e  formalizar  os  e-mails  em ofícios  e  Claudia  reforça  que será
formalizado. Ademir começa a participar da reunião e traz algumas atualizações sobre o
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processo de troca de empresas no Restaurante Universitário e Valeria questiona sobre o
número de marmitas insuficientes para os alunos e Ademir  comenta que pode estar
tendo  um  problema  na  quantificação  de  refeições  pensando  em  alunos  bolsistas  e
demais alunos que desejam retirar a refeição, Valeria e João reforçam a necessidade de
serenidade para se regularizar a situação com o RU e de fornecer condições dignas de
alimentação aos alunos. Em sequência Claudia da início a processo de mapeamento de
ações e programas das secretarias, explicando que nessa reunião será algo superficial e
que  aprofundamento  fica  para  próxima  reunião  presencial;  Fernanda  reforça  alguns
pontos que foram combinados na reunião anterior e da importância de os representantes
virem para a próxima reunião com os materiais prontos para conseguirmos traçar uma
linha de trabalho e comenta sobre a importância de também pautarmos e levantarmos as
legislações. Natalia faz sugestões sobre metodologia, formato e a dinâmica das reuniões
que  discutam  o  mapeamento,  na  sequência  existe  uma  breve  discussão  entre  os
Conselheiros sobre o formato e orem das reuniões; É decidido que a próxima reunião
será realizada presencialmente na ESALQ e que primeiro será realizada a apresentação
das ações e programas pelas secretarias para estruturar o mapeamento depois será
estruturado um plano de ação e interlocução entre ações e programas, Valeria sugere
que seja feito um diálogo e uma sistematização após cada reunião para auxiliar nos
levantamentos e fixações. Valéria também comenta sobre o número de apresentações
no mesmo dia e tempo de reunião, feito isso, existe outra breve discussão entre os
Conselheiros sobre tempo de apresentação,  ordem e dinâmica;  A ideia e que sejam
apresentações objetivas, Natalia sugere terminar tudo até outubro, que é o mês onde se
comemora o  Dia  Mundial  da  Alimentação e  realizar  um evento  para  divulgação das
ações de SAN do Município para a sociedade, a ideia é bem recebida pelo Conselho. De
maneira geral temos oito representantes do poder público então a dinâmica seria: Dia 01
- 3 órgãos; Dia 02 - 3 Órgãos; Dia 03 - 2 Órgãos; Dia 4 ou mais – ações de organizações
da sociedade civil. Não tendo mais nada há 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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