
COMSEA – Conselho Municipal de Segurança Alimentar 
 

Ata da primeira reunião do Conselho Municipal de Segurança 

Alimentar de Piracaia - 27/04/2016. 

Iniciando os trabalhos da noite, 18:45h o Eng. Agrônomo Roberlei Lopes 

abriu a reunião agradecendo a presença de todos e parabenizando-os pela 

iniciativa de estar lá naquele momento participando da criação do 

COMSEA. O mesmo explicou o que é o COMSEA, quais suas atribuições, 

o porquê da necessidade de haver tal conselho e a sua importância para 

garantir à população municipal o acesso a alimentos de qualidade e 

seguros. Também foi explicada a necessidade de se trabalhar uma primeira 

demanda que é a criação, a regulamentação e solidificação do COMSEA. 

Os presentes se apresentaram e tiraram suas dúvidas do momento. Estavam 

presentes: Senhora Karina Borgui, José Antonio Petri, Dercílio Aristeu 

Pupin, Eliana Homenco, Eliana Aparecida de Oliveira, Tatiana Franco 

Gayego, Uriel Libardo Montoya Jaramillo e Bárbara Gabriela Sanches 

Soares. Todos os presentes deram suas opiniões sobre o tema, discorreram 

algumas ideias sobre as maneiras pelas quais seria possível trabalhar para 

contribuir no assunto segurança alimentar e se propuseram a participar do 

referido conselho. Seguindo os trabalhos ficaram indicados para representar 

a prefeitura os senhores Eng. Agrônomo Roberlei Lopes e sua suplente a 

Med. Veterinária Barbara Gabriela Sanches Soares. Representando a 

Câmara Municipal os senhores Gustavo e Renata como sua suplente, 

representando a sociedade civil ficaram: a Nutricionista e pós-graduada em 

segurança alimentar a Sra. Karian Borgui e seu suplente José Antonio Petri, 

o Sr. Dercílio Aristeu Pupin representando a Associação Piracaia Orgânica 

e seu suplente a Sr. Uriel Libardo Montoya Jaramillo, a Nutricionista 

Eliana Aparecida de Oliveira e sua suplente a Med. Veterinária Tatiana 

Franco Gayego e a senhora Eliana Homenco, e seu suplente o Sr. Miguel 

Uchoa. Ficou agendada uma próxima reunião dia 11/05/16 para que se faça 

a escolha da diretoria, para assim que escolhida a diretoria, seja enviado um 

ofício solicitando o decreto de nomeação deste conselho. Após esses atos 

foram feitas as considerações finais e finalizada a primeira reunião de 

formação do CONSEA de Piracaia. Lavrei esta ata no dia 27 de abril de 

2016. 
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