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MINUTA DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA 
ALIMENTAR –  COMSEA - 25/07/2018 

 
 

Aos vinte e cinco dias do mês de julho de dois mil e dezoito, às 16 horas em primeira 
chamada, na Casa de Agricultura de Piracaia compareceram Roberlei Lopes, Jhonatas 
Rodrigues, Sonia Campos, Edilson Cazeloto, Dercílio A. Pupin, Darcio Joel Ferreira dos Santos, 
Ruy de Campos Filho e Antonio Leandro, nomeados pelo Decreto 4494/2018. Também 
compareceu Ana Lucia Watanabe. Abertura: O presidente Darcio agradeceu a presença de 
todos e iniciou os trabalhos. Leitura e aprovação da ata da última reunião: Foi  combinado o 
envio da ata por email para aprovação dos membros. Plano Diretor: Considerando a 
importância de todos os setores trabalharem em conjunto no planejamento da cidade, foi 
decidida a solicitação via ofício para restabelecimento da comissão do Plano Diretor. Apoio 
ao Conselho: O presidente Dárcio solicitou que seja disponibilizado apoio do Município para 
participação do COMSEA em eventos relacionados à área. Em um primeiro momento, o 
Departamento de Agricultura poderá dar esse apoio e, a médio prazo, deverá ser feito o 
planejamento das atividades do Conselho com a inclusão de orçamento específico para essas 
ações. Divulgação das reuniões dos Conselhos: O conselheiro Edilson comentou sobre a 
importância da divulgação adequada das reuniões dos Conselhos Municipais e da inter-
relação entre os presidentes dos Conselhos. Planejamento 2019: Para organizar os trabalhos 
foi definido que Ruy faria a revisão da Lei do COMSEA na questão de passar de consultivo 
para deliberativo e também veria a Lei do Fundo do COMSEA. O vereador Toninho ficou 
responsável por informar as datas das licitações dos alimentos da merenda escolar e a 
questão jurídica para a compra de orgânicos, que subsidiarão um Plano de Aquisição de 
Alimentos. Leitura do Plano Municipal de Segurança Alimentar de São Paulo: Foi decidido 
que a leitura do Plano seria feita na primeira quarta-feira do mês de setembro, dia 5.  
Encerramento:  Não havendo mais assuntos a discutir, foi encerrada a reunião. 
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