1 Ata de N° 05/17 -Assembleia Ordinária Conselho Estadual de Segurança Alimentar
2 e Nutricional – CONSEA/PR Aos dias nove e dez do mês de outubro de dois mil e
3 dezessete, às 8h30 minutos, em primeira convocação, e às 09h00 horas com os
4 Conselheiros presentes no Auditório da EMATER, Rua da Bandeira, nº 500, Bairro
5 Cabral, Curitiba, Paraná, realizou-se Assembleia Ordinária do Conselho Estadual
6 de Segurança Alimentar e Nutricional – CONSEA/PR, para a qual os
7 Conselheiros(as) foram previamente convocados(as). Fazendo-se presentes
8 Conselheiros da Sociedade Civil: Angela Maria Martins da Silva (Titular) Rede
9 de Mulheres Negras;Amantino Sebastião de Beija (Titular), Articulação Puxirão
10 dos Povos Faxinalenses; Assis Francisco de Anhaia (Titular), Sindicato Dos
11 Empregados No Comércio De Pato Branco – Pato Branco; Cacilda Dorneles
12 Guimarães (Titular), Associação dos Produtores Rurais do Bairro Marília –
13 Paranavaí; Carlinhos Luiz Fornani (Suplente), Associação Produtores Orgânicos
14 – Toledo;Célia Mara da Silva Bessa (Titular) COAVRCAN – Cooperativa dos
15 Agricultores Familiares Vale do Rio Cantu; Célio da Silva Correa (Titular),
16 Associação de Pastores; Jacir de Amaral Paré (Titular), CPC/MPA – Cooperativa
17 Mista de Produção e Comercialização Camponesa do PR; Jhony Alex Luchmann
18 (Titular), Centro de Apoio e Promoção da Agroecologia;Judite Bartzike (Titular),
19 ACAFAN – Associação Cafelandense de Apoio as famílias necessitadas –
20 Cascavel; Lilian Azevedo Miranda (Titular), Sindicato Rural – Londrina; Márcio
21 Luis Pedrero Vega (Titular) CASE – Centro de Assistência Social Esperança22 Paranaguá, Marilze Brandão De Assis (Titular) Arquidiocesana para Ações
23 Sociais – Maringá;Maria Isabel Corrêa (Titular) União Brasileira de Mulheres –
24 Ponta Grossa; Maria Arlete Ferreira da Silva (Titular), Quilombo Adelaide Maria –
25 Pato Branco Maria Teresa Gomes de Oliveira Ribas (Titular), Conselho Regional
26 de Nutricionista 8ª Região - CRN8 – Curitiba; Waldir Luiz Rech (Titular),
27 Associação Dos Produtores De Hortifrutigranjeiros Orgânicos De Cruz Do Iguaçu –
28 Dois Vizinhos; Ricardo de Jesus Queiroz (Titular), AAFAS – Associacao dos
29 Agricultores Familiares de Santana do Itararé – Jacarezinho; Roseli Pittner
30 (Titular), Consórcio de Segurança Alimentar e Desenvolvimento Local – Ivaiporã;
31 Sibila Broetto Duque (Titular) APAE -Associacao de Pais e Amigos dos

32 Excepcionas – Umuarama; Xaíra Regina David (Titular) APMI- Associação de
33 Proteção à Maternidade e Infância – Cianorte;.Conselheiros Governamentais:
34 Michele Cristina Ribeiro (Titular), Secretaria de Estado da Família e
35 Desenvolvimento Social – SEDS; Adriane Leandro (Titular),

Secretaria de

36 Estado da Saúde – SESA; Ivo Barreto Melão (Titular) Centro Paranaense de
37 referência em Agroecologia – CPRA; Valéria Nitsche (Suplente), Secretaria de
38 Estado da Agricultura e do Abastecimento – SEAB; Priscila Antunes Tsupal
39 (Titular), Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – SETI;
40 Juliana Maruszczak Sheneider (Titular), Secretaria de Estado da Justiça
41 Cidadania e Direitos Humanos SEJU; Edimara Soares (suplente), Secretaria de
42 Estado da Educação SEED; Miriam Fuckner (Titular), Instituto Paranaense de
43 Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER; Convidados: Maria Adriana
44 Marghoti – CAOPJDH-MPPR; Rafaela Lemes Machado – Secretaria Executiva
45 CONSEA; Daniele Kahlow – DESAN; Mauricio Barcellos Degelmann – Instituto
46 GT3; Roselene Sonda – CAOPDH-MPPR; João Luiz Breinack – ITAIPU, Otilia
47 Ziomek – Consea Municipal Quitandinha; Werner Fucks; Maria Cecilia Pilla –
48 PUCPR; Marcelly Fernandes - PUCPR; Larissa Maffini- PUCPR; Camila
49 Machado – PUCPR; Alexandre Zanetti- PUCPR; Mayara Guttem – PUCPR;
50 Angela Bernadelli- PUCPR; Kauana Peruscello; Ana Paula Pina Gaio –
51 CAOPDH-MPPR; Cilene Ribeiro – PUCPR. Tendo como Pauta: 1 - Abertura; 2 .
52 Aprovação da pauta; 3. Aprovação da ata da reunião de Agosto;4. Informes
53 Presidenta e Secretaria-Executiva;5. Informes Secretaria-Executiva CAISAN ; 6.
54 Relato Oficinas de SAN, convênio MDS- maria Rita UNESP; 7. Encontro +2; 8.
55 Aprovaçã do Calendário de Reuniões de 2018; 9. Apresentação Papel dos
56 Conselheiros;Tarde - 10 Apresentação nova Composição Conselheiros; 11. Grupos
57 de Estudos PUC/PR; Dia 10 Manhã: 12 Relato das CORESAN;13. Reunião das
58 Câmaras Temáticas; Tarde :14. Plenária; Encerramento. 1 Abertura Dia 09 de
59 Outubro: Manhã Roseli Pittner Abriu a reunião plenária agradecendo a presença
60 de todos 2. Aprovação da Pauta: Pauta Aprovada com alteração com alteração
61 referente a Mesa de diálogo – Dia mundial da Alimentação que foi cancelada; 3.
62 Aprovação da ata da reunião de agosto: Ata aprovada sem modificações; 4.

63 Informes Gerais – Presidente e Secretaria Executiva: Com a palavra a
64 secretária Executiva do CONSEA/PR Rafaela Lemes Machado, que realizou o
65 informe das justificativas

de ausência dos Conselheiros, Maria Isabel Tissari

66 (Titular) União da Vitória – problemas de saúde, Gelson Luiz de Paula (Titular)
67 devido ao ato que aconteceu no dia 06 ele ficou muito tempo sem realizar a
68 colheita e precisa fazê-la e a conselheira Patricia Chiconato (Titular) de
69 Guarapuava por compromissos de trabalho. Ainda informou do recebimento do
70 ofício 7575/2017 da Procuradoria da República do Estado do Paraná referente as
71 irregularidades informadas pelo CONSEA no ano de 2012 da distribuição de
72 Cestas Básica do PAA/CONAB, conforme decidido na reunião da diretoria
73 executiva foi solicitado dilação no prazo para resposta a procuradoria e
74 encaminhado ofício à CONAB para responder se as irregularidades foram
75 corrigidas e como está atualmente ocorrendo a distribuição informou do
76 recebimento da resposta e o pleno decidiu que a resposta será analizada e
77 discutida pela câmara de Políticas; continunado noticiou que para finalização da
78 recondução dos conselheiros falta a indicação de representação indígena pois
79 tanto a titular da vaga quanto o suplente não participarão do conselheiro, foi
80 realizado a leitura dos delegados indigenas participantes da Conferência Estadual
81 para uma possiível articulação com os mesmos. Foi informado aos conselheiros
82 sobre o envio do bilhete de passagem de volta, que está demorando um longo
83 período para que os conselheiros encaminhem, e que a partir desta reunião os
84 bilhetes terão o prazo de dois dias uteis para serem encaminhados a secretaria
85 executiva, assim como a devolução até dois dias uteis do valor da diária quando o
86 conselheiro confirmar a presença e não comparecer ou se ausentar antes do
87 término da reunião, terá que fazer a devolução do período que não compareceu 5
88 Informes Secretária executiva da CAISAN - Valéria Nitsche: A comissão técnica
89 da CAISAN se reuniu 5 vezes entre o mês de agosto e outubro, onde finalizaram o
90 Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, e a cartilha que foi aprovada
91 na reunião do CONSEA. Encaminharam resposta ao Ministério Publico de
92 Francisco Beltrão, que solicitaram informações referentes ao Plano Municipal de
93 Segurança Alimentar e Nutricional do município de Eneias Marques, encaminharam

94 o ofício 025/2017 a CAISAN nacional solicitando a publicação no Diário oficial da
95 União as adesões dos municípios de Alto Paraíso, Altônia, Borrazópolis, Castro,
96 Cianorte, Diamante do Oeste, Guaporema, Indianápolis, Mamborê, Manfrinópolis,
97 Marmeleiro, São Manoel do Paraná, Nova Aurora, Pato Branco, Perobal, Palotina,
98 Rondon, Sertanópolis, Tapejara e Terra Rocha. Fizeram análise de documentações
99 dos municípios visando a adesão do SISAN e orientações por e-mail para
100 correções de pendências, assim com tratativas das reuniões da comissão técnica,
101 como análise da emissão de nota técnica dos municípios de Atalaia, Paranavaí e
102 Cidade Gaucha para o parecer do consea. A chefe do departamento Valéria
103 Nitsche relatou o recebimento do ofício 065/2017/MDS/SESAN/CGSIS que informa
104 o aceite da proposta Nº 080960/2017 pelo MDS e solicita adequações necessárias
105 a formalização do convênio, entre as adequações está a redução do valor
106 apresentado para as ações de implementação, consolidação e gestão do SISAN,
107 que foi reduzido de R$ 1.000.000,00 para R$ 600.000,00, a nova proposta de
108 adequação aos 600.000,00 foi apresentada ao pleno, que aprovou o mesmo,
109 porém deixou registrado o descontentamento com a redução do recurso, pois
110 dificultará ações de fomento e consolidação do SISAN, no âmbito do DESAN o
111 Edital Programa de Geração de Renda e Desenvolvimento Local – Mais Renda no
112 Campo que beneficiara as associações e cooperativas, no primeiro momento
113 seriam 5 (cinco) milhões e contemplaria em torno de 20 (vinte) a 25 (vinte e cinco)
114 Associações e Cooperativas, mas tendo em vista a demanda de 73 (setenta e três)
115 projetos que foram encaminhados totalizando, foi alterado para contemplar um
116 número estimado de 58 (cinquenta e oito) associações e cooperativas, e o valor
117 será de 9 (nove) milhões e 34 (trinta e quatro) mil reais, para atender os projetos
118 das associações e Cooperativas classificados. Referente ao Edital de Fluxo
119 Contínuo para seleção de projetos técnicos para implantação e modernização de
120 Restaurantes Populares, três municípios (Paranavaí, Cascavel e Curitiba)
121 apresentaram projetos que estão para análise e oito projetos de cozinhas
122 comunitárias para municípios de menor porte, esse recurso já acabou tinha 1(um)
123 milhão de reais previstos para esses projeto de cozinha comunitária e os 8 (oito)
124 projetos encaminhados serão contemplados.6 Relato Oficinas de SAN, convênio

125 MDS- maria Rita UNESP: Maria Rita fez o relato sobre as realizações das Oficinas
126 de SAN no Paraná, expondo alguns dados referente ao número de oficinas
127 realizadas, participantes por região e se comprometeu a enviar em duas semanas
128 à secretaria executiva do CONSEA a avaliação completa com todos os dados
129 sobre a realização das oficinas.7. Encontro +2: Será realizado através de uma
130 reunião nos dias 4 (quatro) e 5 (cinco) de dezembro de 2017 e o pleno aprovou que
131 a discussão seja realizada juntamente a última reunião plenária do CONSEA;
132 porém que não levará o nome de encontro estadual +2 pois irão apenas realizar as
133 demandas solicitadas no informativo 2 mas não com caracter de encontro. 8.
134 Aprovação Calendário: Após discussão foi aprovado o calendário das reuniões
135 ordinárias e da diretoria executiva de 2018, ficou encaminhado que o calendário
136 será publicado no Site do CONSEA e enviado aos conselheiros, A presidente
137 Roseli ainda enfatizou que os conselheiros devem se organizar para não perderem
138 as datas já aprovadas, 9. Papel dos Conselheiros: seguindo com a pauta o
139 Conselheiro Célio fez a apresentação especificando o papel do Conselheiro no
140 CONSEA, pois a conselheiros novos e para reforçar junto aos demais quanto a
141 importância e atribuições das funções dos conselheiros. Tarde 10 Apresentação
142 nova Composição Conselheiros; 11. Seminário – Grupos de estudos da PUC –
143 “Insegurança Alimentar e Nutricional em Populações Vulneráveis”.O objetivo foi
144 trazer o debate as vulnerabilidades de mulheres encarceradas, populações de rua
145 e população negra. Foram apresentados os três relatos de trabalhos com dados
146 que são sistematizados pelas universidades dentro de uma ótica de pesquisa
147 cidadã na causa da segurança alimentar. Dia 10 de Outubro(terça-feira): Manhã –
148 Iniciou-se

o

segundo

dia

da

reunião

com

a

presença

dos

seguintes

149 conselheiros(as):Angela Maria Martins da Silva (Titular) Rede de Mulheres
150 Negras; Amantino Sebastião de Beija (Titular), Articulação Puxirão dos Povos
151 Faxinalenses; Assis Francisco de Anhaia (Titular), Sindicato Dos Empregados
152 No Comércio De Pato Branco – Pato Branco; Cacilda Dorneles Guimarães
153 (Titular), Associação dos Produtores Rurais do Bairro Marília – Paranavaí;
154 Carlinhos Luiz Fornani (Suplente), Associação Produtores Orgânicos – Toledo;
155 Célia Mara da Silva Bessa (Titular) COAVRCAN – Cooperativa dos Agricultores

156 Familiares Vale do Rio Cantu; Célio da Silva Correa (Titular), Associação de
157 Pastores; Jacir de Amaral Paré (Titular), CPC/MPA – Cooperativa Mista de
158 Produção e Comercialização Camponesa do PR; Jhony Alex Luchmann (Titular),
159 Centro de Apoio e Promoção da Agroecologia; Judite Bartzike (Titular), ACAFAN –
160 Associação Cafelandense de Apoio as famílias necessitadas – Cascavel; Lilian
161 Azevedo Miranda (Titular), Sindicato Rural – Londrina; Márcio Luis Pedrero
162 Vega(Titular) CASE – Centro de Assistência Social Esperança-Paranaguá, Marilze
163 Brandão De Assis (Titular) Arquidiocesana para Ações Sociais – Maringá; Maria
164 Isabel Corrêa (Titular) União Brasileira de Mulheres – Ponta Grossa; Maria Arlete
165 Ferreira da Silva (Titular), Quilombo Adelaide Maria – Pato Branco Maria Teresa
166 Gomes de Oliveira Ribas (Titular), Conselho Regional de Nutricionista 8ª Região
167 -CRN8 – Curitiba; Waldir Luiz Rech (Titular), Associação Dos Produtores De
168 Hortifrutigranjeiros Orgânicos De Cruz Do Iguaçu – Dois Vizinhos; Ricardo de
169 Jesus Queiroz (Titular), AAFAS – Associacao dos Agricultores Familiares de
170 Santana do Itararé – Jacarezinho; Roseli Pittner (Titular), Consórcio de
171 Segurança Alimentar e Desenvolvimento Local – Ivaiporã; Sibila Broetto Duque
172 (Titular) APAE -Associacao de Pais e Amigos dos Expepcionais – Umuarama;
173 Xaíra Regina David (Titular) APMI- Associação de Proteção à Maternidade e
174 Infância – Cianorte;.Conselheiros Governamentais:Michele Cristina Ribeiro
175 (Titular), Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social – SEDS;
176 Adriane Leandro (Titular), Secretaria de Estado da Saúde – SESA; Ivo Barreto
177 Melão (Titular) Centro Paranaense de referência em Agroecologia – CPRA;
178 Valéria Nitsche (Suplente), Secretaria de Estado da Agricultura e do
179 Abastecimento – SEAB; Priscila Antunes Tsupal (Titular), Secretaria de Estado
180 da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – SETI; Juliana Maruszczak Sheneider
181 (Titular), Secretaria de Estado da Justiça Cidadania e Direitos Humanos SEJU;
182 Edimara Soares (suplente), Secretaria de Estado da Educação SEED; Miriam
183 Fuckner (Titular), Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural –
184 EMATER; Convidados: Maria Adriana Marghoti – CAOPJDH-MPPR; Rafaela
185 Lemes Machado – Secretaria Executiva CONSEA; Daniele Kahlow – DESAN;
186 Mauricio Barcellos Degelmann – Instituto GT3; Roselene Sonda – CAOPDH-

187 MPPR; João Luiz Breinack – ITAIPU, Otilia Ziomek – Consea Municipal
188 Quitandinha; Werner Fucks; Maria Cecilia Pilla – PUCPR; Marcelly Fernandes 189 PUCPR; Larissa Maffini- PUCPR; Camila Machado – PUCPR; Alexandre
190 Zanetti- PUCPR; Mayara Guttem – PUCPR; Angela Bernadelli- PUCPR; Kauana
191 Peruscello; Ana Paula Pina Gaio – CAOPDH-MPPR; Cilene Ribeiro – PUCPR.:
192 12 RELATO DAS CORESANS: Foi realizado o relato das CORESANs durante o
193 relato a Conselheira Angela sugeriu que fosse encaminhado um ofício em nome do
194 CONSEA sobre a questão indígena a SEED para um diálogo com a comissão
195 indígena para a vaga indígena que está vaga e que ela se dispõe em realizar esse
196 diálogo em nome do CONSEA; 13. Reunião das Câmaras Temáticas: Foi dado
197 início à reunião das Câmaras temáticas. 14. Plenária: Roseli passou a condução
198 da plenária ao conselheiro Célio, com o uso da palavra o conselheiro iniciou os
199 relatos das câmaras, a primeira câmara a realizar o relato foi a câmara de
200 institucionalidade que deixou registrado os Pareceres de Adesão concedidos os
201 municípios de Brasilândia do Sul, Tamara, Manfrinópolis, Iporã e Jussara na
202 plenária de agosto e este mês foi concedido pareceres aos municípios de Atalia
203 Cidade Gaucha e Planaltina do Paraná, o próximo item discutido na câmara foi as
204 modificações do regimento interno, apontadas pelo Jurídico, a câmara sugeriu que
205 o pleno aprovasse que a Diretoria realize a verificação e as modificações
206 solicitadas, o pleno decidiu que quem deve aprovar as modificações é o pleno e
207 que o assunto deve ser ponto de pauta para a próxima plenária e ainda foi definido
208 que a secretária executiva deverá encaminhar por e-mail a análise realizada pelo
209 jurídico e assim subsidiar os conselheiros para próxima plenária, o conselheiro
210 Célio informou que encaminhará uma minuta de um novo texto contemplando as
211 modificações solicitas pelo jurídico para apreciação dos conselheiros, foi sugerido
212 que essa pauta seja inserida no período da manhã no primeiro dia de reunião do
213 mês de dezembro, sugestão acatada pelo pleno, o terceiro item discutido pela
214 câmara foi a avaliação das oficinas realizadas pela UNESP em parceria com o
215 Estado, a câmara avaliou que houve participação efetiva, atingindo quase todos os
216 municípios da regional, ainda relatou-se que as oficinas foram produtivas,
217 atendendo a expectativa do público presente. Ressaltaram a importância da
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219 desenvolvimento dos trabalhos em grupos. Como proposta para a segunda fase
220 das oficinas esta Câmara indica como elaborar o Plano Municipal de SAN, foi
221 solicitado pelo pleno que as demais câmaras realizem suas avaliações para que
222 então seja feito um parecer final sobre o assunto pela plenária; o próximo assunto
223 tratado pela câmara foi a representação indígena, a câmara apresentou sua
224 sugestão ao pleno que decidiu por também ouvir o relato da câmara de DHAA para
225 então decidir o que será encaminhado pelo CONSEA/PR. Próxima câmara a
226 realizar o relato foi a de DHAA que iniciou com a avaliação das Oficinas de SAN a
227 câmara avaliou que faltou efetiva mobilização da sociedade civil, bem como, os
228 recursos humanos previstos para efetivar a participação das entidades organizadas
229 e como proposta ao pleno sugeriu que haja a garantia financeira do acesso,
230 alimentação, translado e hospedagem para participação dos povos indígenas,
231 quilombolas e povos comunidades tradicionais e que sejam emanadas diretrizes da
232 Desan/Caisan por meio de documento oficial instrutivo orientando aos escritórios
233 regionais de que cada município participante das oficinas se comprometa, além da
234 vaga de gestor, a levar duas representações de entidades ou movimentos sociais
235 da sociedade civil organizada. Ao mesmo tempo, que nos municípios onde existem
236 PCTc, e ou indígenas que o município seja instado a levar representações desses
237 segmentos, a proposta foi aprovada pelo pleno com a inclusão da proposta da
238 câmara de institucionalidade que a próxima rodada de oficinas seja para
239 elaboração do Plano Municipal de SAN, o próximo ponto discutido pela câmara de
240 DHAA foi
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241 Institucionalidade propõe que a conselheira Angela seja responsável pela
242 articulação junto a SEED e que caso os indígenas que estavam presentes na
243 conferência estadual não tenham interesse, que seja escolhido pelos indígenas
244 participantes do conselho os novos representantes, a proposta foi acatada pelo
245 pleno, a conselheira Maria Isabel ainda informou do documento que a câmara está
246 elaborando e que será finalizando no próximo ano sobre as demandas do
247 seminário apresentado pelo Grupo de Estudos da PUC, Maria Isabel ainda realizou
248 a leitura da nota de repúdio a redução da APA da escarpa Devoniana que foi

249 aprovada pelo pleno, finalizando o relato da câmara de DHAA foi apresentado o
250 documento final da exposição de motivos dos agrotóxicos que foi acolhido pela
251 plenária, seguindo com a Reunião, a câmara de políticas realizou relato informando
252 que o único ponto que discutido foi o monitoramento da lei 16.751/2010 referente a
253 merenda orgânica onde a câmara realizou a leitura de um documento que está
254 sendo elaborado questionando sobre a regulamentação da lei, bem como quais
255 serão as providências para concretização da referida lei de que 100% da merenda
256 no Estado Paraná até o ano de 2030 será orgânica, ainda sugerem a efetuação de
257 um seminário para discussão da temática, diferentes segmentos – organizações da
258 agricultura familiar, agricultores familiares, representantes de indígenas, povos e
259 comunidades tradicionais; assistência técnica e extensão rural, universidades e
260 órgãos de pesquisa, FUNDEPAR, MP, DESAN/SEAB, CONSEA, CAE, SESA, o
261 Conselheiro Célio levou as propostas para aprovação do pleno, que aprovaram as
262 proposições, ainda foi encaminhado que os membros da câmara finalizarão o
263 documento e encaminhar aos conselheiros. Roseli Pittner agradeceu a presença
264 de todos e deu por finalizada a plenária de outubro eu Daniele Kahlow lavrei a
265 presente ata. Curitiba em dez de outubro de dois mil e dezessete.

