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    ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 21/09/22

Aos vinte e um dias do mês de setembro, de dois mil e vinte e dois, de forma presencial
foi  realizada  reunião  Ordinária  do  Conselho  Municipal  de  Segurança  Alimentar  e
Nutricional – COMSEA. Compareceram à reunião os seguintes membros Maria Graciene
Cavalcante Brasil - Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente, Rafaela Parizotto
-  Secretaria  Municipal  de  Governo,  Bruna Secafem Paiuta  -  Secretaria  Municipal  de
Assistência e Desenvolvimento Social, Phâmela Thaiana Souza Lopes Amaral - Serviço
Municipal de Água e Esgoto – SEMAE, Fernando Artuzo - OAB – Ordem dos Advogados
do Brasil, Fernanda Peruchi -  Instituto Terra Mater, Silvana Cobra Silveira Henriques -
Escola  de  Mães  Profa.  Branca  Motta  de  Toledo  Sachs,  José  Carlos  Elias  Junior  -
Associação  Comunitária,  Cultural,  Educacional  e  Política  –  Casa  do  Hip  Hop  de
Piracicaba,  Jussara Cristiane Teixeira Bueno e Lia Helena Figueiredo Giannechini  –
Lions  Clube,  Ademir  de  Lucas  -  Programa  Redemoinho  Agroecologização  Territorial,
Érika Maria Roel Gutierrez - Faculdade de Tecnologia de Piracicaba – FATEC, Marina
Vieira da Silva - Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” ESALQ.  Justificaram
ausência: Tatiane Moral Scaglione Stella - Fundo Social de Solidariedade, Márcia Juliana
Cardoso -  Secretaria  Municipal  de Saúde,  Claudia Renata Novollette -  Sindicato dos
Bancários  de  Piracicaba,  Lucila  Maria  Calheiros  Silvestre  -  Escola  de  Mães  Profa.
Branca Motta  de Toledo Sachs.   Ouvintes: Gláucia  Rechia Pereira  – SEAME, João
Antônio Borges e Angela Gall  A. Borges -  Lions Clube Independência.  Fernanda dá
início a reunião realizando a votação da Ata que foi aprovada por unanimidade e em
seguida apresenta a ordem do dia, explicando a dinâmica da reunião de apresentações.
A reunião conta com 3 apresentações onde o Lions traz o primeiro mapeamento, João
Borges representando do Lions começa apresentando a associação e conta sobre sua
história,  trajetórias e ações globais de 1917 a 2017. Explica sobre a organização do
Lions, que se divide em clubes e regiões, seus serviços e causas, também comenta o
número de pessoas atendidas com doações de cestas básicas por exemplo, onde a
maior parte cestas são entregues ao Fundo Social ou organizações de solidariedade ou
de pessoas matriculadas em programas como a Escola de Mães, outro exemplo. Conta
também de maneira rasa sobre o número de pessoas atendidas em suas campanhas
deste ano e em seguida traz um vídeo direcionado aos associados complementando
informações sobre o Lions, por fim a apresentação toma grande parte da reunião. Na
sequencia  Jussara  traz  um complemento  da  apresentação do Lions apresentando  o
Amigos do Diabetes e fala sobre sua organização, seu princípio, ações realizadas dentro
município e comenta que trabalho começou como uma associação que foi encampada
pelo Lions Clube e que ações estavam paralisadas, mas serão retomadas mês que vem.
Em seguida Marina traz a apresentação de mapeamento da ESALQ e traz também o
mapeamento impresso com projetos de extensão para que conselheiros possam analisar
e  verificar  possíveis  integrações de ações.  Comenta  sobre  a  organização dentro  da
instituição  e  as  dinâmicas  de  pesquisas  e  extensão,  apresenta  a  inciativa  da
universidade de ter um grupo de trabalho “Politicas Publicas de Combate a Insegurança
Alimentar e à Fome”, com foco em discutir sistemas alimentares e os conceitos de fome,
a  segurança  alimentar,  soberania  alimentar  e  outros  relacionados,  como  perdas  e
desperdício de alimentos. O monitoramento e diagnostico da situação é outro foco dos
debates,  assim  como  a  proposição  de  políticas  públicas  para  o  enfrentamento  do
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problema. Comenta sobre a composição do grupo e diz que provavelmente existirão
publicações sobre a temática; Comenta também sobre o Programa Integrado de Bolsas
e ações que podem se relacionar com SAN sendo realizadas dentro dos departamentos
e de que seria interessante Conselho acompanhar esses movimentos, que podem ser
vinculados  a  mídia  ou  revistas  acadêmicas  e  que  muito  provavelmente  esses
professores estão abertos para integrações de ações junto do Conselho e em seguida
vêm  comentando  brevemente  alguns  projetos  presentes  no  mapeamento.  Lucila
comenta sobre a extinção do curso de economia doméstica e conselheiros entram numa
breve discussão sobre o acesso de políticas públicas e os modismos dentro da área de
alimentação,  assim  como  o  tipo  de  alimento  que  é  disponível  a  alimentação  e  as
condições das famílias; também aparece na discussão a necessidade de a universidade
estar mais presente dentro da comunidade e que os poucos projetos realizados precisam
ir além do meio acadêmico. Fernanda, por conta do horário sugere aos conselheiros
encerrar a reunião, o que é bem aceito entre os conselheiros e aproveita para fazer
questionamento a Ademir e Marina sobre o informe de ação do COMSEA em parceria
com  Adusp  e  Agremal,  Ademir  traz  algumas  breves  informações  ao  Conselho  da
atividade que será inserido dentro da graduação e diz que convite formal será feito ao
grupo.   Lia  faz  considerações  finais,  agradece  ao  conselho  pela  oportunidade  de
apresentar  ações do Lions e Fernanda complementa,  sendo assim devido ao tempo
reunião é encerrada.

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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