
COMSEA – Conselho Municipal de Segurança Alimentar 
 

Ata da reunião do Conselho Municipal de Segurança Alimentar de 

Piracaia - 06/07/2016. 
Iniciando os trabalhos da tarde, as 14:30h o Presidente do COMSEA abriu os trabalhos 

agradecendo a presença de todos. Foi lida a ata anterior a qual foi aprovada. Foi dado 

inicio aos trabalhos com as pautas de: 1- Discussão do Regimento Interno – artigo 03 – 

“Articular outros órgãos do governo municipal” e 2-Plano Municipal de Segurança 

Alimentar. Foi aberto o debate do assunto e sua importância. Foi alterado o item no 

Regimento Interno para contemplar a solicitação acima. Passando para pauta 2, visando 

um maior conhecimento da realidade da prefeitura e assim fornecer subsídios para o 

Plano, foram apresentados aos membros do COMSEA os trabalhos e as dependências 

da Divisão de Merenda Escolar Municipal. A nutricionista Karina Batista Borghi 

explanou sobre o assunto, detalhando que atualmente são 11.000 refeições por dia, entre 

essas são: café da manhã, almoço, jantar , café da tarde e ceia, sendo 6285 escolares. 

Também enumerou as instituições que são: 05 escolas de ensino infantil, 04 escolas 

estaduais do 5° ano ao ensino médio e as demais escolas são de ensino fundamental I e 

tem também o E.J.A. (ensino de jovens e adultos) e eles atendem também a APAE. São 

feitos teste de aceitabilidade periodicamente e todos estes trabalhos são acompanhados 

pelo CAE (conselho de alimentação escolar) Atualmente o valor repassado pelo  

governo federal é de R$ 1,00 por dia por criança para ensino integral e infantil, R$ 0,60 

para ensino fundamental e R$ 0,90 para o mais educação. Foi discutida também a 

qualidade da merenda escolar municipal, que oferece aos alunos carne de primeira 

qualidade, alimentos diferenciados para crianças com alergias, produtos integrais, com 

menores teores de açúcar, conservantes e sódio, alimentos frescos como os fornecidos 

pela agricultura familiar da região, contribuindo assim com o fomento da agropecuária 

local, fazendo com haja a produção de emprego e renda em nosso município, alem de 

fornecer alimento monitorado e mais fresco no prato dos escolares de Piracaia. Também 

foi demonstrada as dificuldades do setor como a falta de mais nutricionistas, 

treinamentos para os funcionários envolvidos no processo e a estrutura ainda muito 

aquém do necessário para melhorar ainda mais a qualidade e a diversidade da merenda 

escolar Municipal. Deliberações: Ficou decido que a próxima reunião será realizada na 

Casa da Agricultura, e que os responsáveis pela Divisão da Merenda Escolar trariam 

anotadas as necessidades, as dificuldades e as oportunidades da Divisão, para que o 

COMSEA possa discutir e obter mais subsídios para a elaboração do Plano Municipal 

de Segurança Alimentar.  Após esses atos o Presidente fez as considerações finais e 

encerrou a reunião do CONSEA de Piracaia. Lavrei esta ata no dia 06 de julho de 2016. 
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