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Ata de N° 05 - Assembleia Ordinária
Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional – CONSEA/PR
14 e 15 de Dezembro de 2015
Aos dias quatorze e quinze do mês de Dezembro de dois mil e quinze, às 8h30 minutos,
em primeira convocação, e às 09h00 horas com qualquer número de Conselheiros
presentes no Auditório da EMATER, Rua da Bandeira, nº 500, Bairro Cabral, Curitiba,
Paraná, realizou-se Assembleia Ordinária do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e
Nutricional – CONSEA/PR, para a qual os Conselheiros(as) foram previamente
convocados(as). Fazendo-se presentes no primeiro dia: Conselheiros da Sociedade
Civil: Alexsandro Ribeiro de Sousa (Titular), Comunidade Cristã – Apucarana; Maria de
Lourdes Brandão Jacinto (Suplente), Associação de Proteção à maternidade e infância
– Campo Mourão; Judite Bartzike (Titular), Associação Cafelandense de Apoio as
famílias necessitadas – Cascavel; Manfred Scherch (Titular), Associação dos Produtores
Rurais de Rancho Alegre – Cornélio Procópio, Tammy Rafaelle Kochanny (Titular), Ação
Social do Paraná – Curitiba; Maria Teresa Gomes de Oliveira Ribas (Titular), Conselho
Regional de Nutricionista 8ª Região - CRN8 – Curitiba; Waldir Luiz Rech (Titular),
Associação Dos Produtores De Hortifrutigranjeiros Orgânicos De Cruz Do Iguaçu – Dois
Vizinhos; Jhony Alex Luchmann (Titular), Centro De Apoio Ao Pequeno Produtor –
Francisco Beltrão; Ana Maria Santos da Cruz (Titular), Associação Heleodora Paiol de
Telha – Guarapuava; Gelson Luiz de Paula (Titular), Associação dos Grupos de
Agricultura Ecológica São Francisco de Assis – Irati; Roseli Pittner (Titular), Consórcio de
Segurança Alimentar e Desenvolvimento Local – Ivaiporã; Daniel Jancoski Junior
(Titular), Associação dos Agricultores da Agricultura Familiar de Siqueira Campos –
Jacarezinho; Jacir do Amaral Paré (Titular), Cooperativa Mista de Produção e
Comercialização Camponesa do Paraná – Laranjeiras do Sul; Cícero Cipriano Pinto
(Titular), União de Feirantes e amigos de Londrina; Marilze Brandão De Assis (Titular),
Arquidiocesana para ações sociais – Maringá; Valdenise Batista Veloso (Titular), Motirõ
Sociedade Cooperativa – Paranaguá; Cacilda Dorneles Guimarães (Titular), Associação
dos Produtores Rurais do Bairro Marilia – Paranavaí; Assis Francisco de Anhaia
(Titular), Sindicato Dos Empregados No Comércio De Pato Branco – Pato Branco; Maria
Isabel Corrêa (Titular), União Brasileira de Mulheres – Ponta Grossa; Carlinhos Luiz
Fornani (Suplente), Associação Produtores Orgânicos – Toledo; Samuel Ronobo Soares
(Suplente), Casa da Sopa DR. Leopoldino – Umuarama; Clemente Scistowski (Titular),
Associação de Moradores do Bairro Areia - União da Vitória; Germânia Acosta Pereira
(Titular) – Indígena; Maria Arlete Ferreira da Silva (Titular), Quilombola. Conselheiros
Governamentais: Adriane Leandro (Titular), Secretaria de Estado da Saúde – SESA;
Manuela Santos Barbosa (Titular) Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos
Hídricos – SEMA, Ivo Barreto Melão (Titular) Centro Paranaense de referência em
Agroecologia – CPRA; Miriam Fuckner (Titular), Instituto Paranaense de Assistência
Técnica e Extensão Rural – EMATER; Michele Cristina Ribeiro (Titular), Secretaria de
Estado da Família e Desenvolvimento Social – SEDS; ; Convidados: Valéria Nitsche,
SEAB/DESAN; Edimara Gonçalves Soares – SEED; Thamisis C. Piaskowski –
CONAB; Leon Ricardo Silva – CORESAN CURITIBA; Vinicius A.B Facco – UFPR;
Rua dos Funcionários, 1559, Cabral, CEP.: 80035-050, Curitiba-PR.
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Werner Fucks- CONSEA NACIONAL; Ana Carolina Brolo De Almeida –
CAOPJDH/MPPR; Adriana A. M. Bueno – CAOPJDH/MPPR; João Luiz Casagrande
Breinack – ITAIPU BINACIONAL; Pamela Karen Magalhães – CAOPJDH/MPPR, Vilson
Benedito, FESSAN; Rafaela Lemes Machado, SEAB/DESAN Justificados: Dayanne
Paola de O. Demozzi da Casa da Sopa Dr. Leopoldino; Rafael Cristiano Heinrich da
Associação de Nutricionista do Oeste do Paraná; Olavo Aparecido Luciano da Associação
de produtores Rurais; Célio da Silva Correa da Associação de Pastores; Islândia Bezerra
do Fórum Estadual de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional do Paraná; Rossana
Dayse Melo Santos da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral e
Priscila Antunes Tsupal da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.
Tendo como Pauta: Dia 14 de Dezembro (segunda-feira) Manhã: 1. Abertura e informes da
Secretaria Executiva; 2. Definição para aprovação da Ata da reunião ordinária do mês de
julho; 3. Aprovação da pauta: 4 . Informes da CAISAN/PR; 5. Encaminhamento para
eleição do Presidente, Vice e Diretoria Executiva, gestão 2015/2017; 6. Apresentação do
Projeto UNESP /UFPR “Fortalecimento do SISAN nos Estados do Paraná e São Paulo.”;
Almoço; Tarde: 7. Construção da Agenda 2016; 8. Avaliação Conferências de SAN
/Encaminhamento das propostas e moções da Conferência Estadual de SAN; 9.
Encerramento. Dia 15 de Dezembro (terça-feira) Manhã: 10. Eleição Presidente / Vice e
Diretoria Executiva; 11. Eleição Coordenadores das Câmaras Temáticas /Reunião Câmara
Temáticas; 12 Almoço: Tarde: 13. Continuação dos trabalhos das Câmaras Temáticas; 14.
Plenária (CORESANs); 17. Encerramento / Confraternização. 1. Abertura e informes
Secretaria Executiva: A presidente Roseli Pitner fez a abertura da reunião e passou a
palavra para secretária executiva do CONSEA Iva Sandra de Morais que deu os informes
da Secretaria Executiva destacando a necessidade de resposta para o OFÍCIO
Nº1025/PJ, Ministério Público, referente o PAA do Município de Rebouças. 2. Definição
para aprovação da Ata da reunião ordinária do mês de julho: Iva Sandra informou que a
ata da reunião ordinária de mês de julho não estava finalizada devido a mudanças que
ocorreram na secretaria executiva do CONSEA. Sugeriu então, que quando finalizada
fosse enviada aos conselheiros que participaram daquela reunião para possíveis
modificações e aprovação, a sugestão foi aprovada pelos conselheiros. 3. Aprovação da
pauta: Prosseguindo a Presidente Roseli fez a leitura da pauta e a mesma foi alterada
passando a vigorar da seguinte forma: Dia 14 de Dezembro (segunda-feira) Manhã:1.
Abertura e informes da Secretaria Executiva; 2. Definição para aprovação da Ata da
reunião ordinária do mês de julho; 3. Aprovação da pauta; 4. Informes da CAISAN/PR; 5.
Apresentação câmaras temáticas, encaminhamento para eleição do Presidente, Vice e
Diretoria Executiva, gestão 2015/2017; 6. Apresentação CORESANS; Almoço; Tarde: 7.
Construção do calendário 2016; 8. Avaliação Conferências de SAN /Encaminhamento das
propostas e moções da Conferência Estadual de SAN; 9. Encerramento. Dia 15 de
Dezembro (terça-feira) Manhã 10. Apresentação do Projeto UNESP /UFPR
“Fortalecimento do SISAN nos Estados do Paraná e São Paulo.” 11. Eleição Presidente /
Vice, composição das Câmaras Temáticas, Reunião das Câmaras Temáticas com eleição
de coordenadores e indicação Diretoria Executiva; Almoço; Tarde: 12. Continuação dos
trabalhos das Câmaras Temáticas; 13. Plenária ; 14. Encerramento / Confraternização. 4.
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Informes da CAISAN/PR A secretária executiva da CAISAN apresentou as informações,
dentre elas destacou que são 28 municípios que já aderiram ao SISAN e aguardam a
publicação da CAISAN Nacional, que há mais 17 municípios para parecer do CONSEA
Estadual. Iva Sandra cedeu um espaço do seu tempo para que a Conselheira Adriane,
representante da Secretaria de Estado da Saúde passe informações sobre o Zika vírus, a
mesma fez um relato de como está o cenário da doença no Estado e as formas de
prevenção. 5. Apresentação câmaras temáticas, encaminhamento para eleição do
Presidente, Vice e Diretoria Executiva, gestão 2015/2017: Dando continuidade a
Presidente informou que atualmente no CONSEA existem 3 câmaras temáticas e que a
Conselheira Maria Teresa tem uma apresentação sobre o tema e que a mesma irá
apresentá-la . O Sr Vilson lembrou a plenária que as câmaras temáticas podem ser
criadas ou extintas pela plenária do CONSEA e que pode haver comissões temporárias
para assuntos específicos. Continuando a conselheira Maria Teresa realizou a
apresentação sobre as câmaras temáticas e esclareceu as dúvidas que sobre o tema. A
Presidente Roseli faz a leitura do Art. 9º do Regimento Interno, esclarecendo a
representação da sociedade civil, que são eleitos de acordo com a Resolução Eleitoral e
homologados na Conferência Estadual, como de fato aconteceu. A conselheira Maria
Isabel sugere que o Regimento Interno do Consea/PR seja revisto, dada a transferência
da política para a SEAB e as mudança administrativa ocorrida no Governo, para que o
CONSEA/PR tenha legalidade. Sr. Vilson questionou que na lista de presença consta o
nome da conselheira Angela, da Rede de Mulheres Negras,como suplente da FESSAN, o
que ele entende que não está correto. A Conselheira Maria Isabel afirma que para cada
Entidade deve ter um titular um suplente, que esse assunto já foi definido na gestão
anterior. Roseli informa que este assunto deve ser discutido na Câmara da
Institucionalidade, as propostas de alterações no Regimento precisam ser apresentadas
por um conselheiro. Esclareceu também sobre o trâmite das atas das reuniões, Sr. Vilson
informou que o procedimento adotado era do envio da ata dez dias antes reunião, com
prazo de cinco dias para os conselheiros manifestarem suas alterações que devem ser
aprovadas na Plenária. Os itens que não sofrerem alterações são considerados
aprovados, sem a necessidade de leitura de toda a ata. A Presidente Roseli colocou em
votação o procedimento, o qual foi aprovado sendo também acatada a sugestão da
conselheira Maria Teresa de elaborar uma ata enxuta, com os pontos de pauta e os
encaminhamentos definidos. Roseli prosseguiu fazendo a leitura do Regimento, na
sequencia informou da necessidade de constituir a comissão eleitoral para a eleição de
presidente e vice-presidente do CONSEA/PR que será realizada no dia quinze de
Dezembro, segundo dia de reunião. O Sr Vilson sugeriu que fosse usada a última
resolução do processo eleitoral, onde a comissão era formada por dois conselheiros da
sociedade civil e um conselheiro governamental. Informou que possuía uma minuta da
referida resolução que dizia dos prazos e das chapas e que a comissão atual poderia
usá-la fazendo as devidas modificações para ser aprovada pela plenária. A presidente
Roseli abriu espaço para aqueles que gostariam de ser da comissão eleitoral, se
candidataram o Sr Vilson da sociedade civil, o Conselheiro Clemente também da
sociedade civil e a conselheira Adriane representante do segmento governamental, a
Rua dos Funcionários, 1559, Cabral, CEP.: 80035-050, Curitiba-PR.
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comissão formada foi aprovada pela plenária. Roseli afirmou que a os membros dessa
comissão deverão se reunir e escolher um presidente para a mesma além de preparar os
encaminhamentos para eleição. Prossegue informando que o próximo item da pauta são
os relatos das CORESANS e propõe antecipar o item da pauta construção do calendário,
o pleno aceita a proposta. 7. Construção do calendário 2016: Ficou definido e aprovado
pelo pleno que as reuniões da diretoria executiva serão realizadas em um dia a ser
definido nos meses de fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro e que as
reuniões ordinárias serão realizadas nos dias 14 e 15 de março, 9 e 10 de maio, 11 e 12
de julho, 12 e 13 de setembro e 7 e 8 de novembro. 6. Apresentação CORESANS: Roseli
sugeriu que os relatos das CORESANS fiquem para a próxima reunião para que os novos
conselheiros possam se habituar com a dinâmica das reuniões, foi aberto para votação e
foi aprovado pelo pleno. 8. Avaliação Conferências de SAN /Encaminhamento das
propostas e moções da Conferência Estadual de SAN, a Presidente Roseli relatou sobre
as Conferências de SAN, destacando que mesmo com o atropelamento do processo e
com o baixo valor de recursos elas tiveram qualidade. Afirmou que o nosso Estado
superou as expectativas com a realização de trezentos e sessenta conferências
municipais e que foi a primeira vez na história que se chegou a esse número. Enfatizou
que isso somente aconteceu devido ao esforço conjunto dos conselheiros e do poder
público, informou ainda que a realização das conferências regionais de SAN juntamente
com as conferências regionais de ATER foi muito elogiada durante os relatos na
conferência nacional. Ressaltou que muitos municípios após a realização das
conferências municipais estão se organizando para à adesão ao SISAN e que isso
significa que o trabalho realizado rendeu frutos. Informou ainda que diferente de outros
Estados, não houve problemas na condução das conferências regionais e na conferência
Estadual. Em seguida passou a palavra a secretária Executiva Iva Sandra que enfatizou
que no Brasil foram realizadas duas mil conferências municipais e que desse número
trezentos e quarenta e sete são do Paraná. Apresentou o relatório da Conferência
Estadual, elaborado pelas bolsistas do Projeto UNESP/UFPR em convênio com o MDS,
que contém as propostas e moções e outras informações, porém é necessária a
finalização do mesmo para publicação. Perguntou se os conselheiros iriam continuar
tratando do item das conferências uma vez que estava preocupada com a resposta sobre
o ofício enviado ao CONSEA pelo MP em relação ao PAA no município de Rebouças. A
conselheira Maria Isabel, solicitou que o oficio fosse encaminhado à câmara de Direito
Humano para que essa tome as devidas providências. Na sequência a Chefe do
Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional da SEAB Valéria Nitsche fez
esclarecimento sobre o teor do oficio. Retomando o assunto das conferências a
conselheira Maria Teresa, questionou como era realizado o fluxo de recebimento para
fazer chegar a CAISAN as moções, cartas, propostas. A Secretária Executiva Iva Sandra
informou que há pastas com as propostas das regionais e que as propostas dos
municípios ficam nas regionais como aconteceu nas conferências anteriores. A Sra. Maria
Teresa enfatizou a importância de o conselho elaborar uma sistematização estadual, não
perdendo de vista as questões regionais, também falou da importância do conselho ter
acesso a esses relatórios e solicitou que a secretaria executiva disponibilizasse os
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mesmos em papel ou digitalmente às câmaras temáticas. A Secretária Executiva Iva
Sandra sugeriu que as propostas sejam encaminhadas obedecendo os assuntos para as
câmaras temáticas pertinentes e que essas encaminhem para a CAISAN. A conselheira
Maria Isabel afirmou que é preciso ver como encontrar esses materiais nas regionais, e
que se faz necessário o CONSEA orientar às CORESANS sobre o que fazer com estes
relatórios. A Sra Iva Sandra informou que após a criação das estruturas das câmaras,
será feita uma orientação e uma capacitação às CORESANS. Dando continuidade e
voltando ao item, apresentação CORESANS, A conselheira Maria Isabel relatou que
hoje ela não tem clareza de como está a situação do Estado, solicitou que fosse feito os
relatos das CORESANS, assim teriam como fazer um diagnóstico de cada região. A
presidente Roseli, informou que anteriormente foi votado e aprovado que os relatos
ficassem para amanhã, mas com a justificativa da conselheira esses relatos poderiam ser
feitos rapidamente, concedendo três minutos para cada CORESAN,o que foi aprovado
pela maioria. Cada conselheiro relatou como está a situação em sua região. Após os
relatos o Sr Vilson sugeriu que seja refeita (atualizada) a redação da resolução 85/2007,
informou que essa resolução deixa bem claro o papel de cada ator dentro da dinâmica do
conselho. Na sequencia a conselheira Maria Teresa fez encaminhamento solicitando que
sejam repassados aos núcleos regionais o marco legal do CONSEA, para unificar os
conhecimentos já no inicio dessa nova gestão. Dando continuidade na reunião a
Conselheira Miriam inicia a leitura do Decreto nº 3.033 de 14 de dezembro de 2015, que
nomeia os membros do CONSEA, ao término da leitura dos nomes dos conselheiros
governamentais o Sr Vilson questiona a participação do legislativo no conselho, e faz o
encaminhamento para que seja feita uma consulta aprofundada junto ao CONSEA
NACIONAL sobre essa participação. A conselheira Maria Isabel afirmou que o decreto
está em desacordo com o regimento interno e questionou como será resolvido esse
imbróglio. A conselheira Maria Teresa relatou que não houve diálogo sobre as indicações
dos conselheiros do poder público, solicitou que haja mais diálogo uma vez que só foram
comunicados. Foi retomada a discussão sobre a situação dos suplentes onde o Sr Vilson
solicitou o resgate do regimento eleitoral das conferências para maiores esclarecimentos.
A Presidente Roseli informou que ainda havia muitos assuntos a serem discutidos e
retomou os encaminhamentos para eleição do Presidente e vice-presidente: O Sr Vilson
realizou a leitura do regulamento eleitoral 2015 para eleição de Presidente e Vicepresidente, após as alterações e acréscimos, foi aprovado e também aprovado que, para
essa reunião e para a votação da nova presidência fica válido o voto dos presentes nesta
reunião, sendo que para essa plenária os que estão presentes tem poder de voto,
independente da situação. O novo regulamento foi aprovado pelo pleno. Em seguida o Sr
Vilson questionou a plenária se não seria adequado o processo eleitoral ser suspenso até
resolver a questão dos conselheiros suplentes. O conselheiro Cicero afirmou que se
suspender o processo agora tudo que já foi feito será perdido e que se alguma entidade
se sentir prejudicada nós temos todo o respaldo técnico e jurídico para tomar as
providências cabíveis. A conselheira Miriam afirmou que a maioria dos conselheiros
titulares estão presentes na reunião. A Presidente Roseli coloca em votação se continuam
com o processo eleitoral e a maioria decide pela continuidade do processo eleitoral, com
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Telefone: (41) 3313-4706; E-mail: consea@seab.pr.gov.br

Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento
Conselho Estadual de Segurança Alimentar e
Nutricional- CONSEA/PR

216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258

apenas quatro abstenções. A Presidente encerra o primeiro dia de reunião agradecendo a
presença de todos. Dia 15 de Dezembro (terça-feira) É dado início ao segundo dia da
reunião com a presença dos seguintes conselheiros(as): Conselheiros Sociedade Civil:
Alexsandro Ribeiro de Sousa (Titular), Comunidade Cristã – Apucarana; Maria de
Lourdes Brandão Jacinto (Suplente), Associação de Proteção à maternidade e infância
– Campo Mourão; Judite Bartzike (Titular), Associação Cafelandense de Apoio as
famílias necessitadas – Cascavel; Manfred Scherch (Titular), Associação dos Produtores
Rurais de Rancho Alegre – Cornélio Procópio, Tammy Rafaelle Kochanny (Titular), Ação
Social do Paraná – Curitiba; Maria Teresa Gomes de Oliveira Ribas (Titular), Conselho
Regional de Nutricionista 8ª Região - CRN8 – Curitiba; Waldir Luiz Rech (Titular),
Associação Dos Produtores De Hortifrutigranjeiros Orgânicos De Cruz Do Iguaçu – Dois
Vizinhos; Jhony Alex Luchmann (Titular), Centro De Apoio Ao Pequeno Produtor –
Francisco Beltrão; Ana Maria Santos da Cruz (Titular), Associação Heleodora Paiol de
Telha – Guarapuava; Gelson Luiz de Paula (Titular), Associação dos Grupos de
Agricultura Ecológica São Francisco de Assis – Irati; Roseli Pittner (Titular), Consórcio de
Segurança Alimentar e Desenvolvimento Local – Ivaiporã; Daniel Jancoski Junior
(Titular), Associação dos Agricultores da Agricultura Familiar de Siqueira Campos –
Jacarezinho; Jacir do Amaral Paré (Titular), Cooperativa Mista de Produção e
Comercialização Camponesa do Paraná – Laranjeiras do Sul; Marilze Brandão de Assis
(Titular), Arquidiocesana para ações sociais – Maringá; Valdenise Batista Veloso
(Titular), Motirõ Sociedade Cooperativa – Paranaguá; Cacilda Dorneles Guimarães
(Titular), Associação dos Produtores Rurais do Bairro Marilia – Paranavaí; Assis
Francisco de Anhaia (Titular), Sindicato Dos Empregados no Comércio de Pato Branco
– Pato Branco; Maria Isabel Corrêia (Titular), União Brasileira de Mulheres – Ponta
Grossa; Carlinhos Luiz Fornani (Suplente), Associação Produtores Orgânicos – Toledo;
Rafael Cristiano Heinrich – Associação dos Nutricionistas do Oeste do Paraná - ANUOP
– Toledo; Samuel Ronobo Soares (Suplente), Casa da Sopa DR. Leopoldino –
Umuarama; Clemente Scistowski (Titular), Associação de Moradores do Bairro Areia União da Vitória; Germânia Acosta Pereira (Titular) – Indígena; Maria Arlete Ferreira da
Silva.Conselheiros Governamentais: Adriane Leandro (Titular), Secretaria de Estado
da Saúde – SESA; Manuela Santos Barbosa (Titular) Secretaria de Estado do Meio
Ambiente e Recursos Hídricos – SEMA, Ivo Barreto Melão (Titular) Centro Paranaense
de referência em Agroecologia – CPRA; Miriam Fuckner (Titular), Instituto Paranaense
de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER; Michele Cristina Ribeiro (Titular),
Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social – SEDS; Otamir César
Martins (Suplente) – Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento. Convidados:
Valéria Nitsche, SEAB/DESAN; Edimara Gonçalves Soares – SEED; Thamisis C.
Piaskowski – CONAB; Leon Ricardo Silva – CORESAN CURITIBA; Vinicius A.B Facco
– UFPR; Werner Fucks- CONSEA NACIONAL; Ana Carolina Brolo de Almeida –
CAOPJDH/MPPR; Adriana A. M. Bueno – CAOPJDH/MPPR; João Luiz Casagrande
Breinack – ITAIPU BINACIONAL; Pamela Karen Magalhães – CAOPJDH/MPPR; Vilson
Benedito, FESSAN; Rafaela Lemes Machado – DESAN/SEAB. A Presidente do
Conselho dá as boas vindas, inicia solicitando a Profª Regina Lang da UFPR que faça a,
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10. Apresentação do Projeto UNESP /UFPR “Fortalecimento do SISAN nos Estados do
Paraná e São Paulo.”: ela apresenta o Prof. Bruno Franques, representante da Profª
Maria Rita, Coordenadora do Projeto, que fala do objetivo do convênio
MDS/Universidades Públicas para o fortalecimento do SISAN nos Estados de São Paulo e
Paraná. A Profª Regina Lang, Coordenadora do Projeto no Paraná diz que encaminhará a
apresentação, o projeto e outros documentos para os conselheiros para conhecimento e
contribuições. Informou que o projeto iniciou em julho deste ano, tem vigência de três
anos, objetiva fortalecer o SISAN – Sistema Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional, prestando assessoria e apoio ao CONSEA e CAISAN, e ainda na capacitação
no Estado, nas CORESANs e Municípios. Propõe a produção de três instrumentos: índice
global de SAN, objetivos e metas para o PNAE e PAA e execução e monitoramento do
Plano Estadual de SAN. Também está previsto um curso à distância, com mil e duzentas
vagas para São Paulo e Paraná. Falou também da Rede SANs, que é uma ferramenta à
disposição do Paraná, já utilizada pelo Estado de São Paulo. As experiências de SAN
apresentadas na Conferência Estadual já foram enviadas e todos os conselheiros podem
contribuir, enviando material para o site. Pelo projeto participam das reuniões da CAISAN
Estadual e CONSEA, participaram da organização da Conferência Estadual e está em
fase de finalização documento final da conferência estadual, que ela enviará para
apreciação dos conselheiros. Após algumas perguntas e sugestões sobre a execução do
projeto, finalizou a apresentação, comprometendo-se a enviar o material para os
conselheiros. Seguindo a pauta, 11. Eleição Presidente / Vice, composição das Câmaras
Temáticas, Reunião das Câmaras Temáticas com eleição de coordenadores e indicação
Diretoria Executiva: foi iniciado processo para eleição do Presidente e Vice do Conselho,
conduzido pela Comissão Eleitoral constituída pela Plenária, composta por: Conselheira
Adriane Leandro, Conselheiro Clemente Scistowski e o Senhor Vilson Benedito, leu
o Regimento Eleitoral que foi aprovado pela plenária, informou que duas chapas foram
registradas e consideradas aptas. Em uma chapa candidataram-se Roseli Pittner e
Judite Bartizke e em outra Maria Isabel Corrêia e Rafael Cristiano Heinrich, que
apresentaram suas propostas. A eleição se deu por voto secreto, com a urna e cédulas
preparadas pela Comissão Eleitoral. Finalizada a votação, procedeu-se a contagem dos
votos sendo: dezesseis votos para Roseli e Judite, quatorze votos Maria Isabel e Rafael
e dois votos em branco, totalizando trinta e dois votos. A Comissão eleitoral declarou
Roseli Pittner como Presidente e Judite Bartizke como Vice Presidente para a gestão
2015/2017 e se retirou para elaboração da ata. Encerrado o processo eleitoral a
Presidente eleita assumiu a condução do trabalho agradecendo a confiança dos
conselheiros e manifestando seu compromisso com a SAN. O sr Vilson se manifestou
solicitando que a CAISAN/PR articule a presença dos conselheiros governamentais nas
reuniões plenárias, considerando que nesta data, sendo importante a escolha do
Presidente, apenas cinquenta por cento desses compareceram. O Sr Vilson trouxe
novamente para o debate a questão dos suplentes serem ou não da mesma entidade do
titular. O conselheiro Cicero fala das dificuldades de se convocar um suplente quando
este é de outra instituição e solicita que seja elaborada uma orientação às CORESANs
dando um prazo e oportunidade para aquelas que colocaram em ata o suplente de outra
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instituição, para que mudem isso. O Conselheiro Carlinhos diz não concordar com Cícero
pois teve uma eleição e a entidade mais votada ficou como conselheiro titular e a segunda
mais votada ficou com suplente. O Conselheiro Jacir argumenta que os conselheiros não
estão representando uma entidade e sim uma CORESAN que têm várias entidades,
acredita que o suplente da mesma entidade pode monopolizar porque só esta terá
representação. Waldir defende que não deve fechar em uma só entidade titular e
suplente, quanto mais pessoas poderem participar muito mais vai se expandir a proposta
do CONSEA. A palavra é passada para conselheira Maria Tereza que enaltece a presença
dos Conselheiros novos, e pede para eles repensarem sobre a questão de titular e
suplente, ela argumenta que com o decorrer do processo as entidades não conseguem
acompanhar, que é feito um controle e que a cada três faltas consecutivas a entidade sai e
só então entra a suplente no lugar. Ela faz um apelo e lembra que o CONSEA não tem
entidades de reserva para assumir e dar garantia de continuidade a esse processo.
Lembra que todos os outros mandados seguiram o modelo de suplente se(retirar) da
mesma entidade. Miriam diz que se as CORESANS funcionarem adequadamente,
qualquer entidade pode ser suplente, não necessariamente é preciso que seja da mesma
entidade, uma vez que isto possibilita maior numero de entidades participando. Vilson faz
algumas críticas a fala do conselheiro Carlinhos, que se sentiu ofendido e considerou
uma agressão a forma como Vilson se expressou. Rafael solicita uma reforma no
regimento interno do CONSEA onde seja previsto deliberações a respeito de ofensas
entre conselheiros e a criação de um comitê de ética. Solicita também encaminhamento
de parecer jurídico acerca da questão dos suplentes, também que seja recuperada ata e a
lista de presença referente a aprovação do regimento eleitoral. Iva Sandra fez a leitura do
artigo 13 do regimento eleitoral, o qual foi aprovado em plenária. Destaca que não deve
ter monopólio de instituições, que as informações têm que ser repassadas para as
CORESANs. A eleição se deu nas Conferências Regionais, que é o espaço legal para
indicação dos conselheiros. A conselheira Marilze pediu respeito entre os conselheiros,
necessidade de fortalecimento de laços de forma humana, escutar o que o outro tem a
dizer, ressaltou a necessidade de criar momentos de sensibilização, brincadeiras. O
Conselheiro Jhony falou que existem tantos regimentos, e que é uma vergonha que
dentro de um Conselho que trata de alimentação não se fale disso, que é claro que vai
haver esvaziamento se continuar desta forma. Questionou também porque Curitiba tem
mais vagas no Conselho, sendo esclarecido que se justifica por ser região metropolitana,
com maior número de habitantes. O Conselheiro Clemente sugeriu que fosse
encaminhado para apreciação a formação de uma Câmara específica sobre o referido
assunto , que nesse momento sejam consideradas as formas legais da Conferência.
Alexsandro fez a proposta de essa discussão ser levada para as CORESANS, pois é um
problema local, que eles devem enviar um documento dizendo se é esse ou aquele. A
Conselheira Maria Isabel diz que a vaga é da entidade. A Conselheira Michele diz que
cada um tem seu mérito, que estão todos aqui por uma mesma militância, que se fala
muito, mas pouco se fala de segurança alimentar, diz que precisamos abrir mais a mente
e receber a opinião dos outros, que há necessidade de entender que se está na ata das
conferências não tem o que fazer. A Conselheira Manuela diz que pouco se falou de
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segurança alimentar, que se as informações vieram das conferências não deveria nem ser
discutido nesta plenária. Alex sugeriu que a presidência encaminhe essa pendência para
as CORESANs. Valéria diz que a legalidade está nas conferências e que foi colocado no
regimento eleitoral, foi aprovado em plenária e será solicitado parecer jurídico e
apresentado na próxima reunião. A Presidente Roseli informou que deveriam iniciar os
trabalhos das Câmaras Temáticas, solicitou que os novos conselheiros escolhessem a
Câmara de seu interesse e elegessem o Coordenador e Vice Coordenador de cada
Câmara. Sendo que a Câmara de SAN nos Sistemas de políticas publicas já teria como
primeira atribuição a resposta ao ofício do Promotor do Município de Rebouças sobre a
questão do PAA. Finalizado o trabalho nas Câmaras, os conselheiros retornaram para a
plenária e apresentaram os Coordenadores, com a seguinte composição: Da Câmara do
DHAA e Soberania Alimentar, Coordenadora Maria Teresa Gomes de Oliveira Ribas,
como Vice Marilze Brandão de Assis; da Câmara de SAN nos Sistemas de Políticas
Públicas,Coordenador Jhony Alex Luchamann, como Vice Alexsandro Ribeiro de
Sousa; da Câmara de Institucionalidade Coordenador Vilson Benedito, como Vice
Cícero Cipriano Pinto. O relator de cada Câmara apresentou a proposta de trabalho para
gestão que se inicia, sendo que a Câmara da SAN nos Sistemas de políticas apresentou
também a proposta de resposta ao Promotor de Rebouças que foi aprovada pelos
presentes. Em seguida o Conselheiro Waldir sugeriu fazer uma reflexão, quebrar o
armamento que cada um tinha naquele momento, que todos estavam ali com um mesmo
propósito, após a dinâmica a Presidente Roseli agradeceu a presença de todos e
encerrou a reunião. Eu, Secretária Executiva do CONSEAPR, Iva Sandra Ferreira de
Morais, lavrei a presente ata, Curitiba em 15 de dezembro de 2015.

Rua dos Funcionários, 1559, Cabral, CEP.: 80035-050, Curitiba-PR.
Telefone: (41) 3313-4706; E-mail: consea@seab.pr.gov.br

