Conselho Estadual de Segurança Alimentar
e Nutricional do Paraná
Ata da 3ª Reunião Ordinária 2019
Curitiba, 02 e 03 de setembro de 2019.

Presentes:
Membros do Conselho:
Alex Lopes – Coresan Apucarana; Janaiara Moreira Berbel – Coresan Campo Mourão; Judite
Bartzike – Coresan Cascavel; Selfa Barbosa Vilela – Coresan Cianorte; Célio da Silva Correa –
Coresan Cornélio Procópio; Tammy Rafaelle Kochanny – Coresan Curitiba; Ivanes Silvestro Orben
– Coresan Dois Vizinhos; Ivori Fernandes – Coresan Francisco Beltrão; Dóris de Fátima Iastrenski –
Coresan Guarapuava; Cláudia Regina dos Santos – Coresan Irati; Luiz Carlos da Silva – Coresan
Ivaiporã; Juliano Aparecido Fortunato – Coresan Jacarezinho; Kelly Franco de Lima – Coresan
Londrina; Marilze Brandão de Assis – Coresan Maringá; Roseli Pittner – Coresan Pitanga; Adalberto
Sabino – Coresan Paranavaí; Luciana de Fátima Kaiser – Coresan Pato Branco; Maria Isabel Corrêa
– Coresan Ponta Grossa; Jaciara Reis Garcia – Coresan Toledo; Éder Silva Cordeiro – Coresan
Umuarama; Marcelo Inancio Stelmach – Coresan União da Vitória; Jece Benites – Segmento
Cotas/População Indígena; Marcia Cristina Stolarski – Secretaria de Estado da Agricultura e do
Abastecimento; Carla Pereira Navarro Lins – Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho;
Adriane Leandro – Secretaria de Estado da Saúde; Joseli Collaço – Superintendência Geral de
Diálogo e Interação Social; Jaqueline Gomides – Ceasa; Allan Gabriel Campos Pimentel – Adapar;
Daniele Martin Sandri – Emater; Daisy Mara Jayme Maia - Sanepar.
Outros Participantes:
Roselene Sonda – MPPR/CAOPJDH ; Ana Carolina Brolo de Almeida – MPPR/CAOPJDH; Breno
Herbert – Coresan Curitiba; Nardi T. Casanova – União Cigana do Brasil; Cristina Klobukoski –
Secretaria de Estado da Saúde.
Justificativa de Ausências: nenhuma justificativa oficial registrada.
Pauta:
- Abertura, aprovação da pauta e aprovação da ata do mês de junho de 2019
- Relato das CORESAN’s e apresentação dos Conselheiros/as
- Eleição da Presidência do Consea/Pr
- Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional (Sistematização de documentos
produzidos durante a Conferência)
- Evento no Palácio Iguaçu: Lançamento do Programa de Apoio ao Cooperativismo da Agricultura
Familiar do Paraná – COOPERA PARANÁ
- Apresentação do Convênio das Centrais Públicas (atualização de novos municípios)
- Revisão do Regimento Interno do Consea/Pr
- Plenária final
Memória: dando início à reunião o Secretário Valdenir Veloso dá boas vindas aos presentes e
informa que conduzirá a reunião até o momento em que for eleita a nova presidência do Conselho. O
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Secretário enaltece que os Conselheiros receberam, por meio de memorando informativo, o
comunicado que o Ministério rescindiu, unilateralmente, o convênio que garantia a estadia e refeição
dos Conselheiros para participação nas reuniões do Consea. O Secretário também destaca que
houveram inúmeras tentativas para que essa ação não fosse efetivada, sendo que o DESAN/SEAB
manteve contatos frequentes com representantes do Ministério e, até mesmo, reuniões com um
Deputado Federal, ocasião na qual a presidente do Conselho, Roseli Pittner, expos a importância do
referido convênio para manutenção das atividades do Conselho. De igual forma, o Secretário clarifica
que a SEAB devolveu quase R$ 600.000,00 para o Ministério da Cidadania, sendo esse um fator que
infere na reprogramação das atividades do Conselho em 2019, uma vez que as despesas para
manutenção do Conselho, com recursos do tesouro estadual, não estavam previstas na Lei
Orçamentária Anual de 2019. Dando prosseguimento, o Secretário Valdenir Veloso comunica que o
regimento do Conselho precisa ser aprovado com urgência, pois a versão em vigor é antiga e
desatualizada e a versão revista pelo pleno do Conselho é de março de 2018, assim sendo devem ser
feitos eventuais ajustes para posterior publicação no Diário Oficial do Estado. Em relação ao
regimento, o conselheiro Pastor Célio pontua que a questão de não haver um documento atualizado
não é culpa dos conselheiros, pois os mesmos fizeram todas as alterações possíveis, sendo que ficou
como responsabilidade do DESAN o encaminhamento dos tramites junto ao departamento jurídico
da SEAB, para que assim o regimento fosse aprovado pelo pleno e publicado. A conselheira Maria
Isabel destaca que a última versão do regimento precisa ser resgatada e revista pelo pleno antes de
ser publicada. O Secretário Valdenir informa que a última versão foi impressa para apreciação dos
conselheiros na presente reunião e, que após aprovação, será imediatamente publicada. Antes da
aprovação da pauta de reunião, a conselheira Marcia Stolarski solicita a inclusão de sua exposição
sobre os equipamentos e veículos das Centrais Públicas de Distribuição. Tal inclusão é aprovada pelos
conselheiros, bem como os demais itens constantes em pauta. Na sequência, os conselheiros
governamentais e da sociedade civil se apresentam e, os da sociedade civil, fazem um breve relato
dos trabalhos desenvolvidos nas respectivas Coresan’s. Posteriormente, o secretário Valdenir conduz
o processo eleitoral para escolha da nova presidência do Consea, sendo que apenas uma chapa
apresenta o requerimento de inscrição ao pleito. Por não haver disputa de chapas, as conselheiras
Roseli Pittner e Maria Isabel Pereira Corrêa, foram eleitas por aclamação, Presidente e VicePresidente, respectivamente, para o período 2019/2023. A presidente eleita Roseli Pittner agradece a
confiança dos demais conselheiros e enaltece as conquistas do Consea e a importância da política de
segurança alimentar e nutricional. Dando sequência, a vice-presidente eleita Maria Isabel Corrêa
também profere seus agradecimentos e discorre sobre a vulnerabilidade dos povos tradicionais, a
questão ambiental no Brasil e sobre a continuidade das ações do Consea Nacional. Dada a assunção
de novos conselheiros, a presidente Roseli Pittner faz uma explanação sobre a estrutura do Consea e
das Coresan’s, além de discorrer sobre as atribuições das câmaras temáticas, das comissões regionais,
da diretoria executiva e da secretaria executiva, elencando suas respectivas funções e obrigações. Na
continuação dos trabalhos, os conselheiros se organizam e se inscrevem para compor as câmaras
temáticas, a saber: Câmara de Institucionalidade; Câmara de Direito Humano à Alimentação; Câmara
de Segurança Alimentar e Nutricional no Sistema de Políticas Públicas. Nas respectivas câmaras
temáticas, os conselheiros procedem a revisão e adequação dos documentos produzidos durante a
Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, além de minutarem os expedientes que
serão encaminhados às autoridades estaduais e federais. Prosseguindo os trabalhos, o conselheiro
Ivori Fernandes faz um relato sobre o novo programa de apoio às cooperativas – Coopera Paraná,
além de discorrer sobre a assinatura do Decreto Estadual de regulamentação da merenda escolar
orgânica no Paraná. O secretário Valdenir informa que a página eletrônica do Consea está sendo
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constantemente atualizada e que os documentos revisados pelas Câmaras Temáticas serão inseridos
em tal página. A presidente Roseli Pittner solicita que cada Câmara Temática eleja um coordenador,
um vice coordenador e um secretário, encaminhando os nomes eleitos para a secretaria executiva do
Conselho. A conselheira Márcia Stolarski reitera a importância das Câmaras Temáticas e agradece a
participação massiva dos Conselheiros nas conferências municipais de SAN. Por sugestão da
presidente Roseli Pittner, os conselheiros aprovam que a próxima reunião do Consea aconteça nos
dias 4 e 5 de novembro do corrente. No entanto, o secretário executivo Valdenir clarifica que a data
serve como sugestão, mas que é preciso ver a disponibilidade do hotel e os trâmites financeiros para
arcar com as diárias. Dando continuidade, a presidente Roseli enaltece a importância de se eleger um
conselheiro articulador para as Coresan’s, sugerindo ainda o nome da conselheira Judite Bartzike, o
qual é aprovado por unanimidade, juntamente com o nome da conselheira Kelly Franco como vice
coordenadora. Na sequência dos trabalhos, as câmaras temáticas apresentam os resultados das
análises efetuadas nos documentos produzidos na Conferência Estadual. Em relação às moções, a
Câmara de Direito Humano à Alimentação informa que agruparam as mesmas de acordo com a
temática que versavam, além de indicar os órgãos públicos que devem ser oficiados. Por sua vez, a
Câmara de Políticas Públicas enaltece que organizou o texto das nove propostas eleitas como
prioritárias durante a Conferência de SAN. Já a Câmara de Institucionalidade apresenta as adequações
que foram feitas na carta política da Conferência. Em relação a referida carta, a conselheira Maria
Isabel questiona a legitimidade de os conselheiros alterarem um documento que foi produto de amplas
discussões durante a Conferência de SAN. A presidente Roseli Pittner esclarece que não foram feitas
alterações conceituais na carta política, mas somente um processo de revisão de texto. A observadora
do Ministério Público, sra. Roselene Sonda aconselha que seja mantida a carta original sem
alterações. Nesse sentido, a conselheira Judite reitera que nada seja mudado, havendo tão somente
uma revisão ortográfica. A conselheira Maria Isabel sugere então que cada conselheiro faça a leitura
da carta para que no segundo dia da plenária do Conselho não se perca muito tempo com a leitura em
grupo. No segundo dia de plenária, os conselheiros se deslocam para o Palácio Iguaçu, no intuito de
participarem do evento de lançamento do Programa de Apoio ao Cooperativismo da Agricultura
Familiar no Paraná - Coopera Paraná, além de acompanharem a assinatura, pelo Excelentíssimo
Governador do Estado, do Decreto de regulamentação da Lei n° 16.751/10, a qual prevê que a
alimentação das escolas da rede estadual de ensino será composta, até 2030, por alimentos totalmente
orgânicos. Prosseguindo os trabalhos do segundo dia de plenária, a representante do Ministério
Público, sra. Ana Carolina Brolo, salienta que nada deve ser alterado na carta política oriunda da
Conferência Estadual. Corroborando com tal orientação, o conselheiro Pastor Célio alerta que a
Câmara Temática não pode alterar um documento construído e aprovado na Conferência. A
presidente Roseli Pittner reitera que nada será alterado, havendo tão somente a correção ortográfica.
Dessa forma, os conselheiros decidem, por unanimidade, que não haverá alterações na carta, a não
ser questões gramaticais e ortográficas da escrita do texto. O secretário Valdenir Veloso informa que
todos os produtos oriundos das Câmaras Temáticas serão disponibilizados na página eletrônica do
Consea, com o posterior envio às autoridades competentes. Em votação para incluir mais uma
entidade como convidada permanente do Consea, foi deliberado, por todos os conselheiros, a inclusão
da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, campus Curitiba, a qual desenvolve um trabalho
primoroso na área de segurança alimentar e direitos humanos. Na sequência, a conselheira Márcia
Stolarski relata sobre as alterações dos municípios contemplados no Projeto de “Modernização das
Centrais Públicas de Recebimento de Produtos da Agricultura Familiar, no Estado do Paraná”. A
conselheira apresenta ainda um quadro com a substituição dos municípios, bem como a lista de espera
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de municípios que atendem aos critérios de seleção, para substituição, caso necessário. O referido
quadro, encontra-se apensado abaixo:
Município Substituído

Município Substituto

Motivo da Substituição

Bela Vista da Caroba

Guaraniaçu

Central descontinuada

Planalto

Rio Bonito do Iguaçu

Central descontinuada

Teixeira Soares

Marilena

Central descontinuada

Salto do Itararé

Paranavaí

Central descontinuada

General Carneiro

Francisco Beltrão

Central descontinuada

Mandirituba

Balsa Nova

Central descontinuada

Lapa

Campo Magro

Central descontinuada

Contenda

Piên

Central descontinuada

Guairaça

Paula Freitas

Central descontinuada

Porto Rico

União da Vitória

Central descontinuada

Santa Cruz do Monte Castelo

Terra Boa

Central descontinuada

São Pedro do Paraná

Campina da Lagoa

Central descontinuada

Cambira

Tamarana

Central descontinuada

Santo Antônio do Sudoeste

Jandaia do Sul

A central pertence à Cooperativa local

Ubiratã

Floresta

Declinou

Colombo

Nova Esperança

A central pertence à Cooperativa local

Morretes

Matinhos

Sem certidões para formalização de convênio

Após a exposição da conselheira Márcia, a presidente Roseli Pittner e o secretário Valdenir Veloso
procedem a leitura do Regimento Interno do Conselho, acolhendo os destaques apresentados pelos
demais conselheiros. De forma coletiva, os destaques são analisados, sendo que os considerados
pertinentes são inseridos no texto do Regimento. Ao findar o processo de análise dos destaques e
alteração no texto do Regimento, o documento é relido e aprovado, de forma unânime, pelos
conselheiros. O secretário Valdenir Veloso clarifica que o documento aprovado será publicado no
Diário Oficial do Estado e disponibilizado na página eletrônica do Conselho. Por fim, a presidente
Roseli encerra a reunião ordinária agradecendo a presença de todas e todos, enaltecendo, ainda, que
foram dois dias de discussões muito importantes para a política de segurança alimentar e nutricional
do Paraná.
Subscreve a memória:
Valdenir B. Veloso NETO
Secretário Executivo CONSEA/PR
Agente Técnico Profissional SEAB
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