
COMSEA – Conselho Municipal de Segurança Alimentar 
 

Ata da reunião do Conselho Municipal de Segurança Alimentar de 

Piracaia - 09/05/2017. 

Iniciando os trabalhos do dia, as 15:00 horas no gabinete do prefeito o 

presidente Sr. Pupin abriu a pauta da reunião, sendo os assuntos: 1 – 

Memória da reunião com o prefeito em 18/04/17. 2 – Conselho de 

Alimentação Escolar. 3 – Redimensionamento da Divisão de Merenda 

Escolar. Entrando no assunto da pauta foi discutida a impressão sobre a 

visão do prefeito a respeito do serviço prestado na merenda escolar 

municipal. Com base nessa discussão o Conselho decidiu registrar em ata 

que os  representantes  da Divisão da Merenda Escolar não participaram  

das reuniões do CONSEA durante este ano, inclusive da própria reunião 

com o prefeito. Foi relatado que existe o CAE (Conselho de Alimentação 

Escolar) e que seria necessária uma reunião em conjunto com o CONSEA 

para debater os assuntos em comum. Entrando no assunto de 

redimensionamento da Divisão de Merenda Escolar, constatou-se que o 

momento é oportuno para a instituição de um packing house, junto ao 

próprio departamento. O objetivo principal é oferecer uma alternativa de 

segurança alimentar aos produtores que hoje estão com situação 

inadequada, aproveitando da estrutura que a própria Divisão de Merenda 

Escolar já possui. Outros grupos serão convidados a participar deste projeto 

e o próximo passo seria uma nova reunião com o prefeito, juntamente com 

a Coordenadora Administrativo a Sra. Cristiane para que se discutam os 

detalhes do projeto. O projeto em si teria reuniões específicas para não 

absorver todo o tempo da reunião do CONSEA e que a próxima reunião do 

conselho seria na promotoria em data a ser confirmada.   Após esses atos o 

Presidente fez as considerações finais e encerrou a reunião do CONSEA de 

Piracaia. Lavrei esta ata no dia 09 de maio de 2017. 
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