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DADOS GERAIS 

Data: 23/06/2015 Local: Instituto de Pesca Horário: 9h00 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Thaís Muraro PM Itanhaém 

Ubiraci Loureiro Sarzedas PM Mongaguá 

Carolina Costa Regueira PM São Vicente 

Fernando Souza de Almeida PM Santos 

Sergio Yasuo Matsumoto PM São Vicente 

Rúbia Yuri Tomita Sec. Est. Agricultura e Abastecimento - CATI 

Newton José Rodrigues da Silva Sec. Est. Agricultura e Abastecimento – CATI 

Convidados:  

Luciana Freitas L. Santos AGEM/CONDESB 

Francisco Gomes da Costa Neto AGEM 

Rui Lemos Smith PM Praia Grande 

Paulo Pantel PM Itanhaém 

Marcelo Hermsdorf AGEM/Estagiário 

Pauta divulgada em: 
12/06/2015 

Reunião iniciada às: 
14h10 

Término da Reunião às:  
16h30 

 

PAUTA 

Item I – Revisão das cinco propostas levantadas na Oficina CEPAM; 
Item II - Outros assuntos de interesse regional. 

 

REGISTROS 

 Ausências: 
Municípios: Bertioga, Cubatão, Guarujá  e Peruíbe. 

 Os trabalhos foram abertos pela Relatora Thaís Muraro e foram discutidos os seguintes 
aspectos: 

- Cinco temas/prioridades tirados da Oficina Cepam elaborar plano de trabalho; 

- As reuniões mudaram para as terceiras quarta-feiras do mês; 

- Breve histórico das Oficinas CEPAM - Newton; 

- 5 pontos foram levantados na Oficina -  foi escolhido o desenvolvimento do 

fortalecimento da Ecosol com implantação de centros de referências nos municípios; 

- Primeira ação elaborar listagem de ações vantagem e desvantagens da Ecosol  - 

responsável Louzada  com a consulta a rede de gestores;  
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- Compilar ações e sensibilizar os prefeitos e mostrar aresponsabilidade de formação de 

equipes; 

- Outra ação é o fomento ao turismo étnico responsável; 

- Leitura da ação a agricultura familiar; 

- Articulação com o comércio local - aceite dos produtos; 

- Boas práticas agrícolas; 

- Fortalecer as organizações sociais; 

- Fomentar feiras locais de agricultores familiares; 

- Sugerido que seja trabalhado um dos planos de trabalho; 

- Proposto que seja o de fortalecimentonde da Ecosol; 

- Procurar outro format - já que se  tem a experiência dos centros de referência e 

segurança alimentar; 

- Iniciativas sejam de caráter metropolitano, tentar estratégias diferentes - refletir um 

pouco sobre isso; 

- Processo muito lento, que está sendo consolidado agora, com novos temas a serem 

consolidados; 

- Intenção de solidificar agora; 

- O que define o resultado é o processo; 

- A Ecosol está mais consolidada na RMBS do que segurança alimentar; 

- Processo de construção de uma rede; 

- Ct dar estrutura e respaldo para os membros em políticas municipais; 

- Concepção de rede permite que outros profissionais de outras esferas participem; 

- criação de fórum; 

- tecer estratégia para fortalecer segurança alimentar; 

- Envolvimento de pessoas na rede, num programa; 

- Consolidação das ações; 

- Mongaguá tem forum municipal de segurança alimentar; 

- proposto quese  deixe  o plano do trabalho como foi apresentado; 

- Toma  cuidado com a nomenclatura; 

- Importantíssima a forma de abordagem; 

- Mudar o nome de centro de referência; 
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- Sugerir vários níveis; 

- Que o forum seja um centro articulador, um catalisador, para convergir em ações, em 

ideias; 

- Ecosol legislação  - Ubiraci, Fernando e Tais 

- Vantagem  - Newton,Lousada;  

- Sensibilizacao Prefeitos -  Thais; 

- Formação de equipes  - Newton 

- Trocar informações por mail; 

- Prazo legislação - 60 dias; 

- Próxima reunião dia 19.08.15,  não terá reunião em julho 

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 
 

 
Santos, 23 de junho de 2015 

 
 

THAÍS MURARO 
Coordenação 

 
 

LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS  
Secretária 


