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    ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 16/11/22

Aos dezesseis dias do mês de novembro, 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: Savana Marilu
Fernandes  Secretaria  Municipal  de  Assistência  e  Desenvolvimento  Social,  Phâmela
Thaiana Souza Lopes Amara 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. Justificaram Ausência, Natália
Gebrim Doria Secretaria Municipal  de Agricultura e Abastecimento, Eliane Oliveira de
Souza   Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, Alessandra Freire Dos Reis
Secretária  Municipal  de  Desenvolvimento  Econômico,  Trabalho  e  Turismo  –
SEMDETTUR,  Bruna  Secafem  Paiuta  Secretaria  Municipal  de  Assistência  e
Desenvolvimento  Social,  Fernando  Artuzo  OAB –  Ordem dos Advogados do Brasil,
Lucila Maria Calheiros Silvestre  Escola de Mães Profa. Branca Motta de Toledo Sachs,
Jussara Cristiane Teixeira Bueno  Lions Clube Piracicaba Leste, Lia Helena Figueiredo
Giannechini   Lions  Clube  Piracicaba  Leste,  João  Fernando  de  Almeida  Benedetti
Comunidade que Sustenta a Agricultura CSA Piracicaba, 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, Ana Maria Meira de Lello Escola Superior de Agricultura “Luiz
de Queiroz” ESALQ, Alessandra Aparecida Zilio Cozzo Siqueira ETEC Cel. Fernando
Febeliano da Costa. –Centro Paula Souza. Ouvintes, Cassia Tonin FUSSP, Banco de
alimentos, Isabela Tomazini Nodare, Banco de Alimentos, Tatiane M. Seagrioni, Mayara
Araujo  dos  santos,  ESALQ,  Caroline  Candido  Firmino,  Faculdade  Anhanguera,  Irai
Laurentino, RL Gestão, Iraide do Nascimneto, Faculdade Anhanguera.
Claudia inicia  reunião relembrando sobre  a tentativa  de organizar  a  reunião atual,  a
respeito  da  discussão  do  formato  remoto  ou  presencial  e  discorre  sobre  alguns
comentários feitos em relação ao mapeamento junto da tentativa de organizar o relatório
final e também relembra a dinâmica da Ata da reunião anterior. Existe um breve dialogo
sobre a Ata e é comentado sobre o formato excepcional e também sobre sugestões
feitas  pela  Marina  que  serão  relocadas  posteriormente.  Em  seguida  é  feito  um
questionamento sobre a situação da CAISAN, Claudia comenta um pouco e fala sobre
as  trocas  de  secretarias  no  Conselho  e  relembra  brevemente  alguns  caminhos
percorridos  pelo  Conselho  em  busca  da  CAISAN.  Claudia  relembra  também  da
informação não oficial trazida por Manuella e Elisete relata ter feito uma nova pesquisa
dentro  do  diário  oficial  no  dia  da  atual  reunião  e  não  ter  encontrado  nenhuma
atualização, Savana comenta ter visto no dia 21 de outubro a nomeação da CAISAN no
diário oficial, é combinado que se deve fazer uma busca posterior para averiguar. Em
seguida Claudia demonstra preocupação com o mapeamento e com situação do seu
relatório,  comenta  que  alguns  conselheiros  deram  devolutivas  positivas,  mas  que
gostaria de mais devolutivas e posicionamentos, relembra de maneira breve como as
apresentações foram feitas e itens que foram sendo deixados de lado como desafios e
sugestões e fala sobre as transições e trocas na composição dos órgãos e da ideia do
documento já estar pronto em outubro e complementa sobre o combinado anterior de
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desafios, sugestões, comentários e apontamentos,  irem sendo inseridos posteriormente
como anexos e propõem que sejam feitas sugestões e comentários nesta reunião para
documento estar pronto até sexta feira e ser apresentado a CAISAN, Tatiane pergunta se
antes  mapeamento  será  apresentado  a  SMADS,  Claudia  concorda  e  comenta  que
Euclidia coordenará CAISAN e poderá articular pontos chaves e dar contexto aos demais
membros da câmara. Tatiane acaba reunindo os mapeamentos com intuito de unir todos
em único documento para viabilizar a finalização do relatório, Claudia apresenta Mayara
ao Conselho, que vêm representando a Profa. Silvia, do Grupo de Trabalho de Politicas
Públicas de Combate a Insegurança Alimentar e a Fome da USP e também comenta que
Prof. Paulo Moruzzi entrou em contato novamente com Conselho para notificar que foi
indicado a compor o Conselho Estadual  de Segurança Alimentar e Nutricional  e que
provavelmente ocorrerá uma reunião de trabalho para alinhamento de ações, Claudia
também apresenta  Caroline,  estagiaria  de psicologia  da Anhanguera.  Em seguida,  é
combinado tentar viabilizar reunião extraordinária com Euclidia ainda em novembro para
apresentar  e  alinhar  pontos  do relatório,  para agilizar  inicio  de  trabalho da CAISAN.
Conselho também discute sobre desconstrução feita a nível federal, da necessidade de
reconstrução e esperança de retomada com novo governo, também se fala sobre falta
de pessoal dentro do poder executivo, dos cortes, a falta de estruturas e suporte. Com
alinhamento  da  questão  do  relatório  e  da  possível  reunião  extraordinária,  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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