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    ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 18/01/23

Aos dezoito dias do mês de janeiro,  de dois  mil  e  vinte e três,  de forma remota  foi
realizada reunião Ordinária do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional
– COMSEA. Compareceram à reunião os seguintes membros: Phâmela Thaiana Souza
Lopes Amaral Serviço Municipal de Água e Esgoto – SEMAE, Claudia Renata Novollette
Sindicato dos Bancários de Piracicaba, Gabrieli Menegati Vidal Instituto CONESPI, José
Carlos Elias Junior Associação Comunitária, Cultural, Educacional e Política – Casa do
Hip  Hop  de  Piracicaba,  Cassia  Cristina  Tonin  Del  Tio,  Savana  Marilu  Fernandes
Secretaria  Municipal  de  Assistência  e  Desenvolvimento  Social,  Inisilda  Aparecida
Smaniotto Secretaria Municipal de Educação, Eleonora do Nascimento Dias Secretaria
Municipal de Saúde, Gabrieli Menegati Vidal Instituto CONESPI, Glaucia Rechia Pereira,
Elisete  Aparecida  dos  Santos,  Isabela  Tomazini,  Tatiane  M.  Seagrioni.  Justificaram
Ausência, Aline Roberta Archangelo Pastoral do Serviço da Caridade (PASCA) e Marcia
Juliana Cardoso Secretaria Municipal de Saúde, Alessandra Freire Secretária Municipal
de  Desenvolvimento  Econômico,  Trabalho  e  Turismo  -  SEMDETTUR,  José  Antonio
Fernandes Paiva Sindicato dos Bancários de Piracicaba, Lucila Maria Calheiros Silvestre
Escola  de  Mães  Profa.  Branca  Motta  de  Toledo  Sachs,  João  Fernando  de  Almeida
Benedetti  Comunidade  que  Sustenta  a  Agricultura  CSA  Piracicaba,,  Alessandra
Aparecida Zilio Cozzo Siqueira ETEC Cel. Fernando Febeliano da Costa – Centro Paula
Souza, Lia Helena Figueiredo Giannechini Lions Clube Piracicaba Leste.
Claudia  inicia  reunião  realizando  o  processo  de  votação  e  aprovação  das  atas  das
reuniões de novembro e dezembro, que foram aprovadas por unanimidade. Em seguida,
solicita  que  Elisete  reenvie  aos  conselheiros  o  calendário  de  reuniões  deste  ano  e
também a planilha de composição da CAISAN, feito isso, Claudia traz para a discussão a
1° ordem do dia  tratando sobre o planejamento e cronograma para os trabalhos do
Conselho em 2023, tendo em vista a Conferência que deve ser realizada nos próximos
meses, fala sobre diálogos  construtivos que teve com membros de outros conselhos
abrangendo legislações, afim de nortear nossas futuras ações, ajudando a compreender
melhor os eixos,  teses e programas,  e por fim pontua sobre a questão do processo
eleitoral  do  conselho  que  deve  acontecer  nesse  ano.  Natalia  faz  alguns
questionamentos, o primeiro relacionado as legislações que Claudia comentou, e sobre
quais seriam essas que teríamos que estudar. Também questiona sobre a Conferência,
comenta  que  conselho  já  havia  discutido  que  ela  seria  realizada  nesse  ano,
independente  do  cenário  político,  mas  reconhece  que  com  retomada  das  ações
nacionais do CONSEA, existe novo espaço para dialogo.  Reforça para que conselho já
comece  a  se  organizar,  já  que  a  Conferência  demanda  tempo  e  que  necessita  de
planejamento  adequado,  e  termina  dizendo  sobre  o  processo  eleitoral,  onde  edital
precisa ser revisto e ajustado, para que processo aconteça da melhor maneira possível
tendo  controle  de  datas  e  também  que  isso  seja  posto  em  cronograma.  Marina,
questiona se existe algum alinhamento com a temática da Conferência, Claudia diz que
seria interessante temática ser discutida em alinhamento com ações federais, mas que
com mudança de governo,  ministérios foram reativados,  secretarias  criadas e novos
desdobramentos envolvendo SAN estão sendo discutidos, comenta também que existe a
expectativa  do  governo  federal  propor  Conferência  Nacional  em  2024,  e  que
provavelmente  seria  solicitado  que  municípios  realizem suas  conferências  em 2023.
Comenta haver convergências, fala brevemente sobre Conferência Livre realizada em
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2019 pelo Conselho, por não haver alinhamento com ações federais do governo anterior
e volta a falar sobre questionamento sobre legislações feito por Natalia, sendo a primeira
e mais emergencial  referente ao Banco de Alimentos. Diz também sobre o processo
eleitoral  do conselho e a convergência de datas da última eleição e de que ajustes
devem ser realmente feitos, que novos integrantes devem estar comprometidos com a
temática de SAN e reforça a importância de realizar o planejamento,  que a próxima
reunião em fevereiro será o momento de estruturar esse ponto. Comenta também ter
conversado com Prof.  Paulo Moruzzi  (ESALQ -USP),  sobre a temática de um artigo
elaborado junta da Natalia, e propõem que seja feita uma capacitação aos conselheiros
ou pessoas engajadas, relacionando com o processo eleitoral. Natalia complementa, que
já  havia  proposto  que  aula  capacitiva  seja  realizada  ao  Conselho  e  se  coloca  a
disposição para participar ou da realizar capacitação, Claudia elogia conteúdo do artigo e
pensa em definir futuramente a melhor abordagem e método, assim como local e coisas
do tipo para tratar temática com conselheiros. Claudia traz para a discussão a 2° ordem
do dia, que trata sobre a apresentação dos trabalhos do COMSEA em 2021/2022 e a
entrega do relatório final as secretarias de governo (SEMA e SMADS). Comenta que
ouve certa repercussão envolvendo a entrega do material  e acabou realizando breve
entrevista em rádio local e que Vereadora Silvia também participou dessa reunião, assim
complementa dizendo que seria de bom tom fazer apresentação desse material dentro
da Câmara de Vereadores, as ações necessitam de aprovação na casa e assessoria de
Silvia entrou em contato com Conselho para viabilizar diálogo, sendo assim, foi aberto
espaço para que Conselho traga temática dentro da Câmera nas datas 20, 23 ou 27 de
fevereiro em período noturno. Claudia comenta que dia 20 e 23 envolvem o carnaval e
sugere que ato seja realizado no dia 27/02/23, e pede opinião de conselheiros, o que
acaba sendo bem aceito. Em seguida já no fim da reunião, Claudia desdobra sobre o
mapeamento e relembra sobre pontos já discutidos e de ações a serem discutidas na
próxima  reunião  de  planejamento  e   por  fim,  abre  espaço  para  apontamentos  dos
conselheiros,  o  que  não  acontece,  desta  forma  Elisete  faz  breve  confirmação  de
presença, não havendo mais nada a tratar 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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