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Ata da reunião do Conselho Municipal de Segurança Alimentar de 

Piracaia - 10/10/2017. 

O presidente Sr. Dercílio Pupin abriu a reunião ordinária, em segunda 

chamada, com a presença de Anayde Lima, Carlos Romani e Dercílio 

Pupin. Tendo como primeiro tema a baixa participação na reunião, entrou 

em pauta a solicitação do Sr Roberlei Lopes em deixar de participar do 

CONSEA, deixando, portanto o cargo de secretário executivo do Conselho 

vago. Foi sugerido pelo Sr. Dercílio Pupin que o Sr. Carlos Romani 

assumisse as funções de secretário executivo do CONSEA. O Sr. Carlos 

Romani expôs a dificuldade de assumir as funções de secretário devido as 

suas atribuições atuais como diretor do Departamento de Agricultura e 

Abastecimento, além de já estar como secretário executivo do CMDR e 

ainda ajudando a Associação dos Produtores de Piracaia na questão de 

documentações e registro de atas em cartório. Portanto foram discutidas as 

alternativas para o cargo de secretário do CONSEA com a entrada de novos 

participantes. O Sr. Dercílio Pupin comentou que esta função é 

importantíssima e há pendências documentais deixadas pelo último 

secretário. A Sra. Anayde manifestou a preocupação de participar do 

CONSEA caso não possa prestar serviços para a Prefeitura. Foi comentado 

pelos presentes que muitos membros, principalmente da Divisão de 

Merenda Escolar, não têm participado ativamente do Conselho. Diante dos 

itens acima e do baixo índice de participação dos conselheiros, foi decidido 

pelo Sr. Dercílio Pupin antecipar a renovação dos membros do Conselho 

(que deveria ser realizado somente em março de 2018). Para isso serão 

convidadas algumas pessoas estratégicas (representando alguns 

departamentos da Prefeitura e da sociedade civil) para compor a próxima 

formação do CONSEA. Após esses atos o Presidente fez as considerações 

finais e encerrou a reunião do Conselho de Segurança Alimentar e 

Nutricional de Piracaia. Lavrei esta ata no dia 10 de outubro de 2017. 
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