
COMSEA – Conselho Municipal de Segurança Alimentar 
 

Ata da reunião do Conselho Municipal de Segurança Alimentar de 

Piracaia - 13/09/2016. 

Iniciando os trabalhos do dia, as 15:30 horas o presidente Sr. Pupin Abriu a 

pauta da reunião, sendo os assuntos: Regimento Interno; Plano Municipal 

de Segurança Alimentar; Outros assuntos de interesse. Entrando no 

primeiro assunto que foi solicitado que fosse adiado devido a necessidade 

de se interar das dificuldades e trabalhos dos departamentos municipais 

envolvidos na segurança alimentar. Foi prontamente atendido e deu inicio 

ao assunto plano municipal de segurança alimentar. A reunião foi realizada 

na divisão de Vigilância Sanitária, justamente para integração com seus 

funcionários e estrutura. A Sra. Tatiana Gayego explicou sobre o espaço 

físico que constitui a divisão, sendo esta uma sala de trabalho e uma sala de 

arquivo. Esta divisão tem a atribuição de fiscalizar comércio, hospital, 

clínicas, estabelecimentos de cosméticos, para emissão ou não de licença 

de funcionamento. Explicou também o procedimento de trabalho do setor, 

e os trâmites para as atividades envolvidas. Para execução de suas 

atribuições usa-se como base legal o código Sanitário Estadual. A estrutura 

de veículos e de apenas um automóvel antigo e que dividem com a saúde. 

Os desafios para a divisão são falta de mão de obra, atualmente são 04 

funcionários. O veículo, que é antigo e dá bastante manutenção, é muito 

utilizado para levar pessoas em tratamento que não vão de ambulância, por 

varias motivos. Existe também um problema grave que é o código 

municipal de posturas que é de 1973 que traz contradições de atribuições e 

choque entre os departamentos, existe também muita dificuldade de 

comunicação entre os departamentos municipais. A amplitude da gama de 

trabalho com estabelecimento de alimentação e de saúde. As ameaças 

ficam por conta da venda clandestina de leite cru, venda de carne sem o 

devido serviço de inspeção. Deliberações: não houve. Lavrei esta ata no dia 

19 de dezembro de 2016. 
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