
COMSEA – Conselho Municipal de Segurança Alimentar 
 

Ata da reunião do Conselho Municipal de Segurança Alimentar de 

Piracaia - 10/01/2017. 

Iniciando os trabalhos do dia, as 15:00 horas o presidente Sr. Pupin Abriu a 

pauta da reunião, sendo os assuntos: Plano Municipal de Segurança 

Alimentar; Cumprimento do regimento interno; Calendário anual de 

reuniões do COMSEA e Outros assuntos de interesse. O Presidente abriu 

os trabalhos do dia seguindo a pauta explanando sobre a necessidade de 

trabalharmos na criação do nosso plano Municipal de Segurança Alimentar 

e que devemos nos organizar para esse ano executarmos essa tarefa 

importante. Entrando no segundo assunto foi discutida a relevância de 

finalizarmos o nosso regimento interno para que se faça cumprir o que nele 

está estabelecido. Então o Sr. Roberlei Lopes se prontificou a enviar a 

todos os membros do Conselho o regimento corrigido para apreciação de 

todos, para que na próxima reunião ele seja colocado em votação. Foi 

estabelecido um pré-calendário anual de reuniões para o COMSEA. Ficou 

definido que as reuniões serão realizadas todas as primeiras segundas feiras 

de cada mês, sempre no horário praticado atualmente e os locais a serem 

definidos na reunião anterior.  Feito isso, as deliberações que ficaram 

estabelecidas são: Verificar com os membros do COMDEMA, quais os 

caminhos para a criação do FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA 

ALIMENTAR (FUMSEA), tarefa atribuída ao Sr. Lopes. Enviar para a 

Câmara Municipal projeto de lei alterando o COMSEA de consultivo para 

deliberativo, tarefa para o Sr. Lopes. Fazer ofício para o COMDEMA 

solicitando resposta da real situação da coleta de esgoto municipal (Sr. 

Lopes). Falar com Dir. do Depto de Agricultura e Abastecimento Sr. Carlos 

Romani sobre enviar as atas e os documentos do COMSEA para serem 

incluídos no site da prefeitura municipal (Sr. Lopes). Enviar ofício ao 

prefeito solicitando informações sobre a coleta e tratamento de esgoto do 

rio que passa ao lado do prédio da Divisão de Merenda Escolar (Sr. Lopes).  

Colocar na lista de presença o item, “justificativa” para justificar as 

ausências dos membros na reunião (Sr. Lopes). Solicitar Lista de todos os 

Conselhos de nosso Município (Sr. Lopes).  Após esses atos o Presidente 

fez as considerações finais e encerrou a reunião do CONSEA de Piracaia. 

Lavrei esta ata no dia 10 de janeiro de 2017. 
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