CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA
ALIMENTAR E NUTRICIONAL-COMSEA
MUNICÍPIO DE PIRACICABA - ESTADO DE SÃO PAULO – BRASIL

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DIA 06/06/2017 ÁS 14H00
Ao sexto dia do mês de junho de dois mil e dezessete às quatorze horas deu-se início
à reunião extraordinária do COMSEA realizada na Casa dos Conselhos situada na rua
Joaquim André, 895. Estavam presentes os seguintes membros: Dagmar Correr
Schiavi, Renata Liva, Bruna Fernanda Negrelli Santo, Andresa Nunez Garcia Mendes,
Nilze Brasília A.de Moura, Claudia Renata Novolette, Solange Guidolin Canniatti
Brazaca, Natália Gebrim Dória, Alessandra Ap. Zilio Cozzo Siqueira, Jacqueline
Camargo Spolidoro Alves, Erika Maria Roel Gutierrez. Justificaram ausência: Nilton
Rubens Barbosa, Cássia Cristina Tonin Del Tio, Sueli Lopes Garcia. Resgatamos junto
aos presentes sobre a memória das reuniões anteriores, onde discutimos sobre a
representatividade do poder público na lei 7066/2011, se deveríamos reduzir ou manter
o mesmo número de representantes. Decidiu-se que serão mantidas as mesmas
secretarias com o mesmo número de representantes. Foi solicitado ao conselho a
elaboração de uma justificativa, para enviar ao setor jurídico junto à lei com as
alterações em destaque, dessa forma a conselheira Natalia elaborou e o grupo
aprovou. As atas de Abril e Maio serão aprovadas na reunião ordinária de junho e o
grupo sugeriu ainda, iniciar uma discussão sobre a revisão do regimento Interno para
garantir a continuidade das reuniões do conselho, assegurando também a legitimidade
das decisões. Outro ponto de discussão foi à necessidade de superar as decisões
burocráticas, para que outros assuntos como as deliberações da conferência e a
formação da CAISAN sejam conduzidas. Nada mais havendo a tratar, eu, Jacqueline
C. S. Alves, encerro a presente ata, que deverá ser aprovada e assinada pela vicepresidente e por mim.
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