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    ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 14/12/22

Aos quatorze dias do mês de dezembro, de dois mil e vinte e dois, de forma remota foi
realizada reunião Ordinária do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional
– COMSEA. Compareceram à reunião os seguintes membros: 
Eliane Oliveira  de  Souza Secretaria  Municipal  de  Agricultura e Abastecimento,  Maria
Graciene Cavalcante Brasil Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente, 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, Aline Roberta Archangelo Pastoral do Serviço da Caridade (PASCA),
Lucila Maria Calheiros Silvestre 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, Ademir de Lucas Programa Redemoinho Agroecologização
Territorial, Érika Maria Roel Gutierrez Faculdade de Tecnologia de Piracicaba – FATEC,
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.  Justificaram  Ausência,  Fernando  Artuzo  OAB  –  Ordem  dos
Advogados  do  Brasil,  Fernanda  Peruchi  Instituto  Terra  Mater, Marina  Vieira  da  Silva
Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” ESALQ.

Claudia inicia a reunião comentando sobre a esperança que existe com novo governo e
com  o  alinhamento  do  entendimento  da  necessidade  da  retomada  de  políticas  e
programas  enfraquecidos  e  desarticulados  e  também  da  possibilidade  de  novas
articulações  com  a  gestão  federal  e  dos  caminhos  das  políticas  públicas.  Claudia
também  abre  espaço  para  conselheiros  demonstrarem  suas  visões,  avaliações  e
perspectivas de ações realizadas, bem como sobre o futuro, Lucila parabeniza conselho
pelas  atividades  realizadas  e  agradece  pelo  aprendizado.  Ademir  comenta  ter  boas
perspectivas de luta e que caminho não irá ser fácil, precisamos estar melhor e mais
organizados  para  ações  efetivas,  diz  ainda  para  ter  atenção  com resistência  e  que
caminho a trilhar não irá ser nada fácil,  a perspectiva é de luta.  Claudia concorda e
comenta  da  apropriação  de politicas  publicas  que  acabaram acontecendo durante  a
gestão federal que está se encerrando, fala sobre as desarticulações dos conselhos no
inicio  do  mandato  e  comenta  que  novo  governo  é  mais  alinhado  aos  objetivos  do
conselho  e  demonstra  otimismo,  também aproveita  para  notificar  conselheiros  sobre
convite feito pelo Conselho de Segurança Alimentar de Americana, para  que nossas
ações  possam  auxiliar  nas  ações  de  lá,  e  que  possamos  ajudar  elaborar  políticas
estruturantes e de como trabalho do Conselho está servindo de exemplo para outros.
Conselheiros  discutem que em suas ações Conselho deve propor  e  supervisionar  a
atuação do poder executivo. Alessandra comenta sobre ações e conquistas do Conselho
neste  ano  e  da  importância  de  estarmos  unidos  e  alinhados,  Claudia  complementa
dizendo sobre intersetorialidade dos conselhos e de seus ambientes de rede,  seguindo
a fala tratando sobre o relatório, que precisa ser entregue oficialmente ao município e diz
sobre reunião que necessita ser agendada com Euclidia, comenta estarmos no fim do
ano, épocas de festas e  de que gostaria que relatório tivesse certa repercussão, sendo
assim, reunião com Euclidia seria mais proveitosa em janeiro.  Claudia então aproveita e
expõe datas disponibilizadas pela secretaria e sugere que reunião aconteça dia 11/01, e
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convida todos os membros do conselho dizendo sobre a importância de que estejam
presentes,  para  que  não  só  a  mesa  diretora  participe  da  reunião.  Nesse  momento
grande parte  dos conselheiros  presentes dizem ter  a  possibilidade de comparecer  a
reunião  nesta  data.  Por  fim,  Claudia  comenta  da  importância  da  presença  de
conselheiros  que  estiveram  ativamente  no  processo  de  mapeamento  e  é  pré-
estabelecido que reunião acontecera dia 11/01/23, após as 17h, e que assunto ainda irá
ser acordado com demais conselheiros.  Assim, Claudia relembra de pontos importantes
a serem discutidos ou esperados para ações futuras dentro da CAISAN e Conselho,
Alesssandra aproveita a deixa e faz convite ao Conselho feito pelo Sesc Piracicaba,
onde  acontecerá  uma  feira  solidaria  no  próximo  sábado  dia  17/12/2022,  do  Projeto
Comunidades Ativas, que envolvem mulheres que desenvolveram produtos que serão
comercializados no sábado junto de outros grupos e coletivos.  Em conclusão, Elisete
realiza rápida conferencia de presença e Graciene (SEDEMA), está presente na reunião
o que faz Claudia comentar que a secretaria faz falta dentro do Conselho e de que é
bem vinda a estar mais presente dentro das ações. 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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