
COMSEA – Conselho Municipal de Segurança Alimentar 
 

Ata da reunião do Conselho Municipal de Segurança Alimentar de 

Piracaia - 11/05/2016. 

Iniciando os trabalhos da noite, 16:45h o Eng. Agrônomo Roberlei Lopes 

abriu a reunião agradecendo a presença de todos. Foi lida a ata anterior a 

qual foi aprovada. Foi dado inicio aos trabalhos com as pautas de definição 

de titulares e seus respectivos suplentes, pois ainda havia algumas 

indefinições, principalmente em relação aos membros da Câmara 

Municipal, já os mesmos não haviam comparecido na primeira reunião. A 

Sra. Renata Suyama da Silva compareceu a reunião se disponibilizou a 

ficar como Titular e o Sr. Gustavo como Suplente, devido a sua 

disponibilidade para comparecer às reuniões, porém como no oficio 

enviado pelo presidente da câmara indica o Sr. Gustavo Buzatto Burati 

como titular penso que devemos manter dessa forma, por enquanto e 

solicitar uma possível mudança oriunda da própria Câmara Municipal. Foi 

discutida então a forma como ficaria os membros e diretoria do Conselho, 

que ficou assim: 1 – Roberlei Lopes Titular e Bárbara Gabriela Sanches 

Soares suplente, representando a Prefeitura Municipal de Piracaia. 2 – 

Gustavo Buzatto Buratti titular e suplente Renata Suyama da Silva, 

representando a Câmara Municipal. Representando a Sociedade civil são: 

03 - Karina Borghi e seu suplente José Antonio Petri, 4 - Dercílio Aristeu 

Pupin e Uriel Libardo Montoya Jaramilo, 5 - Eliana Aparecida de Oliveira 

e sua suplente Tatiana Franco Gayego e  6 - Sra. Eliana Homenco e seu 

suplente Miguel Uchoa. Para escolha da diretoria foi aberto debate entre os 

conselheiros e foi aclamado o Sr. Dercílio Aristeu Pupin como Presidente, 

vice-presidente Eliana Homenco e Secretário executivo Roberlei Lopes. 

Ficou agendada uma próxima reunião dia 01/06/16 para que se façam as 

considerações finais a respeito deste assunto e para a discussão do 

regimento interno deste conselho. Após esses atos foram feitas as 

considerações finais e terminada a reunião do CONSEA de Piracaia. Lavrei 

esta ata no dia 11 de maio de 2016. 
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