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Ata da reunião do Conselho Municipal de Segurança Alimentar de 

Piracaia - 03/08/2016. 
Iniciando os trabalhos da tarde, as 14:30h o Presidente do COMSEA abriu os trabalhos 

agradecendo a presença de todos. Estavam presentes: José Antonio Petri, Dercílio 

Aristeu Pupin, Karina Batista Borghi, Roberlei Lopes, Eliana Aparecida de Oliviera. Foi 

lida a ata anterior a qual foi aprovada. Foi dado inicio aos trabalhos com as pautas de: 1- 

Discussão do Regimento Interno, 2-Plano Municipal de Segurança Alimentar e 3-

Outros assuntos de interesse. O Sr. Presidente fez sua explanação inicial, explicou sobre 

a plataforma criada pelo instituto Ethos – cidades sustentáveis, explicou também sobre o 

seu trabalho e como funciona essa plataforma de transparência de ações para os 

municípios. Ela coloca as ações em ordem de prioridades e disponibiliza para consulta 

publica. É feito pelo referido instituto de forma gratuita e para participar é necessário 

que o prefeito manifeste interesse, e para finalizar este assunto o presidente convidou os 

presentes para conhecer essa plataforma e se interar melhor do assunto. A Sra. 

Nutricionista Karina Borghi explicou sobre o levantamento que trouxe sobre sua 

divisão. Começou pelos tópicos “problemas pontuais” – item 01 - mão de obra: ela 

explanou sobre o fato de não existir o cargo de merendeira ou cozinheira, e sua 

importância, portanto seria vital para uma melhoria nas atividades do preparo da 

merenda escolar a contratação através de concurso para tal função. Item 02 – Veículo: 

atualmente não existe veículos adequados para transporte da merenda e, portanto o 

mesmo é feito em veículos adaptados que não é o ideal. Além desses itens ainda 

pontuou; falta de câmara fria, falta de nutricionistas segunda a resolução CFN 465, 

planejamento de obras escolares e construção novas cozinhas. Deliberações: 1 - Envio 

de oficio para a administração cobrando o tratamento do esgoto que é despejado 

no rio ao lado. 2 – Contratação de mais nutricionistas, 3 – Concurso público para 

contratação de merendeiras. Após esses atos o Presidente fez as considerações finais e 

encerrou a reunião do CONSEA de Piracaia. Lavrei esta ata no dia 03 de agosto de 

2016. 
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