Conselho Estadual de Segurança Alimentar
e Nutricional do Paraná
Ata da 2ª Reunião Ordinária 2019
Curitiba, 24 e 25 de junho de 2019.

Presentes:
Membros do Conselho:
Laíde Lopes Suzuki – Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Apucarana; Judite Bartzike – ACAFAN;
Xaira Regina David – APMI; Célio da Silva Correa – Associação de Pastores; Tammy Rafaelle
Kochanny – ASP; Mauricio Barcellos Delgelmann – Instituto GT3; Maria Teresa Gomes Oliveira
Ribas – CRN8; Ivori Aldomar Weide Fernandes – UNICAFES Paraná; Divonzir Manoel dos Santos
– Associação Paiol de Telha; Roseli Pittner – CONSAD; Neide dos Santos Bonfim de Souza – APAE
de Ibiporã; Marilze Brandão de Assis – ARAS/CARITAS; Marcio Luis Pedrero Vega – CASE; Maria
Arlete Ferreira da Silva – Quilombo Paiol de Telha; Cacilda Dorneles Guimarães – Associação dos
Produtores Rurais do bairro Nova Marília; Maria Isabel Correa – União Brasileira de Mulheres;
Carlinhos Luiz Fornani – PROORTO; Isabela Gomes Simões – Casa da Sopa Dr. Leopoldino;
Jaqueline Gomides – CEASA; Daniele Martin Sandri – Instituto EMATER.
Outros Participantes:
Jéssica Zacheski – DESAN/SEAB; Flávia Edimara da Silva – DESAN/SEAB; Letícia Cottica –
DESAN/SEAB; Marcia Cristina Stolarski – DESAN/SEAB.
Justificativa de Ausências: nenhuma justificativa oficial registrada.
Pauta:
- Abertura, aprovação da pauta e aprovação da ata do mês de abril de 2019;
- Avaliação das Conferências Municipais de SAN (relato das CORESAN’s);
- Avaliação quanto a aceitação/entendimento dos eixos da Conferência de SAN 2019;
- Conferências Regionais e Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional (Elaboração de
documentos: Regimento; Regulamento; decretos; orientativos e outros);
- Plenária final.
Memória: dando início à reunião a presidente Roseli Pittner dá boas vindas aos presentes e
encaminha a aprovação da pauta da proferida reunião, bem como da ata da plenária do mês de abril
de 2019. Destaca-se que ambos os documentos foram aprovados por unanimidade, sendo que a
Conselheira Maria Teresa solicitou a inclusão de um parágrafo de esclarecimento na referida ata, o
qual foi acolhido e incluído na versão final do documento. Na sequência, a diretora do DESAN, sra.
Marcia Stolarski, apresenta um balanço dos municípios aptos a receberem veículos e equipamentos
para as Centrais públicas de distribuição em 2019, ressaltando as condições mínimas estabelecidas
para que os municípios contemplados possam receber tais itens. A conselheira Marilze solicita que
todos os informativos em relação aos programas do DESAN, bem como das conferências de SAN
2019 sejam amplamente divulgados nas redes sociais, para alcançar e informar a população. Nesse
sentido, a diretora do DESAN, sra. Marcia, reitera o argumento da conselheira Marilze e acrescenta
que os resultados do Programa Leite das Crianças são significativos e devem ser divulgados em todas
as mídias, pois houve um percentual altíssimo de crianças que saíram do estado de desnutrição. Dando
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continuidade, a conselheira Maria Isabel solicita que o Secretário Norberto Ortigara compareça à
reunião do CONSEA para apresentar as linhas de ação do novo governo, bem como o atendimento a
ser dado ao Conselho, principalmente em decorrência dos novos conselheiros que se integrarão ao
colegiado a partir de agosto do corrente. O secretário executivo Valdenir Veloso afirma que a
demanda será levada ao Sr. Secretário de Estado, para que seja incluída esta pauta em sua agenda de
compromissos futuros. Dando prosseguimento aos trabalhos, a presidente Roseli solicita que todos
os conselheiros exponham os resultados das conferências municipais de SAN das respectivas
regionais. Após o relato dos conselheiros, os quais enumeraram as dificuldades e também a qualidade
dos trabalhos realizados e das propostas aprovadas pelos municípios nas Conferências de SAN 2019,
o secretário Valdenir Veloso argumenta que mais uma vez o Paraná é destaque nacional na área de
Segurança Alimentar e Nutricional, pois, de acordo com um levantamento prévio organizado pelo
DESAN, mais de 90% dos municípios realizaram a conferência. Ainda em relação as conferências
municipais, o secretário Valdenir procede a leitura de um parecer do Núcleo Regional de Londrina
sobre o município de Porecatu, o qual realizou uma reunião com órgãos governamentais e tentou
validar como conferência, porém, não fizeram os decretos e demais documentos necessários para se
caracterizar enquanto conferência. Nesse tocante, os conselheiros decidiram que não vão considerar
a reunião do município como sendo uma conferência caso a documentação enviada, via Núcleo
Regional, não atenda às normativas estipuladas para a realização das Conferências Municipais. A
presidente Roseli passa então a palavra ao presidente do Consea do município de Araucária, sr.
Alexandre, o qual relata que durante a realização da Conferência Municipal de SAN, foram vítimas
de uma denúncia de que estariam usando alimentos da merenda escolar para servir aos participantes
do referido evento. O sr. Alexandre argumenta que a denúncia é inverídica, uma vez que após muitas
tentativas junto ao poder público municipal, não receberam verbas para a realização da conferência,
sendo que arcaram com as despesas mediante recursos próprios e igualmente com a doação de
alimentos não oriundos da merenda escolar. O presidente finaliza relatando que foram levados para
a delegacia para prestar depoimentos e logo em seguida foram dispensados, ainda assim a conferência
foi realizada do início ao fim e com excelentes resultados. Na sequência dos trabalhos, os conselheiros
se organizaram nas respectivas câmaras temáticas para elaborar e revisar os documentos norteadores
para as Conferências Regionais, bem como para a Conferência Estadual de SAN. Na plenária final
os conselheiros apresentam os documentos elaborados e a presidente Roseli conduz para aprovação
e adequação dos mesmos. Em seguida, coletivamente, os conselheiros revisam e aprovam o
regulamento para a V Conferência Estadual de SAN e definem os facilitadores de cada eixo temático
de trabalho. A presidente Roseli sugere que a palestra magna da Conferência Estadual ocorra por
meio de uma mesa de diálogos em SAN, a qual é aprovada pelos demais conselheiros, ficando como
sugestão para compor a mesa as seguintes pessoas: sra. Maria Emília Lisboa Pacheco, o sr. Valter
Bianchini e o deputado estadual sr. Goura Nataraj. Dando sequência, o secretário Valdenir Veloso
apresenta os procedimentos que serão adotados para o pagamento de estadias e alimentação dos
conselheiros e dos demais participantes da V Conferência Estadual. Antes de encerrar a plenária final,
a presidente Roseli passa a palavra para o representante da FAO, sr. Valter Bianchini, o qual apresenta
detalhadamente as diretrizes do plano safra – Pronaf 2019/2020. Nesse sentido, para além das
questões do crédito, o sr. Valter Bianchini argumenta que quase não há operações com jovens
agricultores, sendo que os contratos com esse público são baixíssimos. Além disso, clarifica que nos
últimos anos a aplicação de investimentos tem sido, em média, de vinte e dois bilhões de reais, mas
o número de contratos vem diminuindo. Ressalta ainda que o diálogo com bancos e cooperativas tem
sido difícil quanto ao custeio de novos projetos, por isso a necessidade de maior organização e
informação dos agricultores familiares. A presidente Roseli também enumera que o acesso ao crédito
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para as mulheres agricultoras é quase nulo, visto que para ser aprovado, na grande maioria dos casos,
é necessário o aval de um homem. Após a exposição, o sr. Valter Bianchini destaca a importância do
CONSEA Nacional enquanto formulador e fiscalizador das políticas públicas que envolvem a
agricultura familiar e a segurança alimentar e nutricional. Por fim, a presidente Roseli encerra a
reunião ordinária agradecendo a presença de todas e todos, enaltecendo que foram dois dias de muitas
discussões aprofundadas e de elaboração de documentos importantes para o processo de estruturação
e funcionamento da Conferência Estadual e das Conferências Regionais de SAN 2019.
Subscreve a memória:
Valdenir B. Veloso NETO
Secretário Executivo do CONSEA/PR
Agente Técnico Profissional da SEAB
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