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Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional do 

Paraná 

 

Ata da 8ª Reunião “Remota” Ordinária 

 

Curitiba, 09 de novembro de 2021. 

 

Presentes: 

Membros do Conselho: 

Adriane Leandro – Secretaria de Estado da Saúde; Célio da Silva Correa – Coresan Cornélio 

Procópio; Claudir Nowotny – Superintendência Geral de Diálogo e Interação Social; David Brito – 

Coresan Apucarana; Davi de Abreu Rocha – Coresan Jacarezinho; Tatiana Marin – Coresan 

Apucarana; Janaiara Moreira Seold Berbel – Coresan Campo Mourão; Selfa Barbosa Vilela – Coresan 

Cianorte; Tammy Rafaelle Kochanny – Coresan Curitiba; Patricia Chiconatto – Coresan Guarapuava; 

Kelly Franco de Lima – Coresan Londrina; Marilze Brandão de Assis – Coresan Maringá; Roseli 

Pittner – Coresan Pitanga; Luciana de Fátima Alonso Kaiser – Coresan Pato Branco; Maria Isabel 

Corrêa – Coresan Ponta Grossa; Éder Silva Cordeiro – Coresan Umuarama; Marcia Cristina Stolarski 

– Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento; Rosangela Mara Slomski Oliveira – 

Fundepar; Daniele Martin Sandri – IDR-PR; Daisy Mara Jayme Maia – Sanepar; Afonso Takao 

Murata – Universidade Federal do Paraná. 

 

Outros Participantes: 

Roselene Sonda – Ministério Público do Paraná; Jean Petris – UFPR; Regina Maria Ferreira Lang – 

UFPR; Suzimery Carvalho – SEAB/NR Paranavaí. 

 

Justificativa de Ausências: nenhuma justificativa oficial registrada. 

 

Pauta: 

1. Abertura; 

2. Aprovação de pauta e ata; 

3. Circuitos curtos de comercialização de alimentos. A experiência italiana – Mateus Devides 

Marcotti/UFPR; 

4. Painel do SISAN – Roselene Sonda/Ministério Público do Paraná; 

5. Informes DESAN/SEAB;  

6. Relatos das Coresans; 

7. Encerramento. 

 

Memória: Dando início à reunião, a presidente Roseli Pittner dá boas-vindas aos presentes e 

encaminha a aprovação da pauta e da ata referente à reunião anterior. Na sequência, o Secretário 

Executivo Valdenir explana que, devido a um contratempo, a apresentação de Mateus Devides sobre 

circuitos curtos de comercialização de alimentos foi adiada para uma próxima reunião. Em seguida, 

a Presidente Roseli, em nome do CONSEA, expressa a gratidão por todo o trabalho realizado pela 

Conselheira Judite que participa de sua última reunião e se despede do Conselho. Em prosseguimento, 

a Presidente passa a palavra para a Conselheira Márcia, que dá início à pauta dos informes do 

DESAN/SEAB. A Conselheira começa por relatar que está no município de Ibaiti e que ela e o 
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Secretário Executivo Valdenir marcaram presença em um evento sobre segurança alimentar e 

nutricional nesse município. Ela comenta que, durante tal evento, houve reclamações em relação ao 

limite anual de R$6.500,00 do PAA, valor que tem se mostrado insuficiente para os agricultores e 

agricultoras. Ademais, ela informa que já estão trabalhando nas definições do próximo Compra Direta 

e fazendo ajustes no sistema para melhorar as propostas do programa. Sobre o Compra Direta, ela 

informa que uma das pautas de debate na SEAB e no IDR é o limite de R$20.000,00 por agricultor, 

valor que também está congelado há um tempo. Márcia informa que esse teto foi estabelecido em 

2017 e que, se houvesse uma correção de valor, esse montante subiria para R$45.000,00. Na 

sequência, Márcia relata que no dia 22 de outubro foi publicada a Resolução Conjunta SEAB/SEED 

que institui o Comitê Gestor do programa de incentivo à produção orgânica do Paraná. Ela informa 

que participarão do Comitê Gestor a SEED, SEAB, SESA, TECPAR, FUNDEPAR, IDR e, a pedido 

do Ministério Público, o CEDRAF/CONSEA. Além disso, Márcia comenta que foi realizada a 

aquisição dos 35 veículos refrigerados, estes já solicitados há muito tempo. Por fim, ela celebra a 

publicação do III Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, evento muito interessante 

que contou com a participação do Ministério Público, do Secretário, da Presidente do Conselho e de 

vários Conselheiras e Conselheiros do CONSEA; ela também agradece o Secretário Executivo 

Valdenir pela coordenação e organização do documento. Em prossecução, a Conselheira Maria 

Isabel, relembrando a questão da alimentação escolar 100% orgânica, comenta que São João do 

Triunfo está sendo estudado pela ONU, juntamente com outras 2 cidades brasileiras, por entregam 

100% de alimentação orgânica na merenda escolar. Dito isso, a Conselheira sugere uma visita 

presencial em São João do Triunfo para entender como eles superaram todas as dificuldades impostas 

a um município com muita fumicultura. Em seguida, sobre a questão do ajuste do valor do Compra 

Direta, a Conselheira Marilze Brandão expressa a opinião de que seria importante corrigir o valor 

para 45 mil reais, pois o produtor precisa aumentar a sua produção a fim de atender as suas demandas, 

não praticar o processo contrário, para se adequar ao baixo valor limite. Ademais, considerando a 

necessidade de aumentar o valor limite anual por agricultor, ela questiona como seria realizado o 

aumento dos recursos totais do programa. Em resposta, Márcia relata que o valor previsto para 2022 

é de 30 milhões de reais, portanto continuarão com um cobertor curto, e que, dentro do possível, 

ajustarão o orçamento. Por fim, a Técnica Suzimery Carvalho também expressa a opinião de que 

corrigir o limite anual para 45 mil reais beneficiaria mais famílias, tendo em vista que a diversidade 

dos produtos e a produção de alimentos aumentaria. Na sequência, o Secretário Executivo Valdenir 

comenta que, no mês de dezembro, será realizada a primeira reunião presencial da CAISAN para 

entregar o instrumental aos seus membros, com o intuito de monitorar as ações presentes no Plano 

Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional do ano de 2021, algo que não foi realizado nos planos 

anteriores. Ele explana que na primeira reunião do CONSEA, no ano de 2022, a CAISAN fará uma 

apresentação do monitoramento realizado no período. Em seguida, falando sobre a baixa quantidade 

de participantes na reunião, a Conselheira Maria Isabel questiona sobre o registro das presenças. Em 

resposta, o Secretário Executivo Valdenir comenta que há uma lista de presença nas atas de cada 

reunião e que, de fato, há uma carência de Conselheiros da Sociedade Civil nesta reunião. Sobre isso, 

a Presidente Roseli ressalta a importância de verificar a presença dos Conselheiros e Conselheiras e 

de justificar as respectivas ausências, pois ela tem percebido ausências sem justificativas de algumas 

regionais. Por fim, o Secretário Executivo Valdenir, falando sobre as futuras reuniões presenciais, 

acrescenta que devem rever o regimento e discutir com a diretoria para fazer reuniões presenciais 

intercaladas com reuniões virtuais. Na sequência, a Presidente Roseli dá continuidade à pauta e abre 

espaço para Roselene Sonda do MPPR explanar sobre o Painel SISAN. Com a palavra, Roselene 

Sonda agradece a presença de todos e todas que puderam comparecer no evento virtual e comenta 
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que o Painel SISAN é fruto de uma luta e de uma construção coletiva entre o Ministério Público e o 

CONSEA Paraná. Na sequência, Roselene passa a explanar como acessar e interagir com o Painel 

SISAN no site do Ministério Público e informa que o Painel SISAN foi montado a partir dos dados 

disponíveis do MP e da SEAB. Ela explica que o Painel SISAN permite a visualização do status da 

adesão ao SISAN pelos municípios paranaenses através da indicação dos entes que já concluíram a 

referida adesão, bem como dos componentes do Sistema existentes em cada municipalidade: 

COMSEA, CAISAN, Conferências Municipais de SAN e Plano Municipal de SAN publicado. 

Roselene informa que há uma representação no mapa, em escala gradiente de cor azul, que classifica 

os municípios em 5 categorias, do nível 0 ao 4: o nível 4 se refere aos municípios com adesão ao 

SISAN e plano em vigência; o nível 3 se refere aos municípios com adesão, sem plano em vigência; 

o nível 2 se refere aos municípios com CAISAN e Conselho; o nível 1 se refere aos municípios com 

Conselho; e o nível 0 se refere aos demais municípios, com conferência realizada ou nenhum 

componente. Ademais, Roselene comenta que informações qualificadas sobre o não funcionamento 

de determinados componentes do Sistema e outras sugestões referentes ao uso e funcionamento do 

Painel SISAN, como um geral, poderão ser encaminhadas pelo formulário eletrônico disponível na 

página do Painel. Essas sugestões e relatos serão enviados para o MP e repassados ao CONSEA, 

possibilitando assim estabelecer e melhorar as estratégias de abordagem dos municípios. Agregando 

à pauta, o Secretário Executivo Valdenir informa que o Painel SISAN, além de ser uma ferramenta 

de monitoramento, servirá também para pressionar os municípios a aderirem ao SISAN e criarem, 

devidamente, os componentes do Sistema, tendo em vista que há municípios que já aderiram ao 

SISAN, mas que possuem CAISAN ou CONSEA sem atividades, ou ainda, que assinalaram na 

planilha respostas erradas por falta de informação. Dando sequência a pauta, a Presidente Roseli 

comenta que o Painel SISAN dará condições aos Conselheiros e Conselheiras de atualizar as 

informações dos municípios. Em seguida, em vez da pauta de Mateus Devides sobre os circuitos 

curtos de comercialização de alimentos, o Secretário Executivo Valdenir aproveita o tempo e 

apresenta o site do CONSEA, agora modificado e atualizado com a ajuda do estagiário Jean Petris. 

Ele explana que as atas estão lá postadas e divididas pelo respectivo período de reuniões e que há 

abas para os materiais de divulgação, Planos Estaduais, materiais informativos e de apresentações, 

livros, guias e cartilhas. Além disso, ele declara que há uma aba relacionada ao SISAN, cujo conteúdo 

é uma planilha atualizada com todos os municípios do Estado, divididos por Coresans, que realizaram 

a adesão ao SISAN; há também um documento de orientação que explica, passo a passo, como os 

municípios devem fazer a adesão ao SISAN e um hiperlink direcionando à página do Painel SISAN. 

Por fim, o Secretário relata que há um espaço para adicionar notícias relacionadas ao CONSEA e 

pede para que os membros do Conselho enviem notícias regionais a fim de alimentar e enriquecer o 

site. Na sequência, Valdenir relata que, assim que a Nota Técnica do MP sair, farão um ofício 

conjunto do CONSEA e da CAISAN para reforçar a orientação do Ministério Público junto aos 

municípios paranaenses.  Ele comenta que está fazendo visita nos municípios das regionais de 

Curitiba, de Cascavel, do litoral paranaense, de Irati, Ponta Grossa e Londrina, e essas visitas têm se 

mostrado férteis, pois, estar ao lado do(a) Prefeito(a) e informá-lo(a) da importância da adesão ao 

SISAN, dos recursos disponíveis na área, além do papel do MP nesse processo, faz muita diferença. 

Encerrando sua fala, Valdenir comenta que estão com 168 adesões ao SISAN e com 22 municípios 

em processo de adesão, os quais são: Santa Terezinha do Itaipu, Nova Esperança, Matelândia, Santa 

Isabel do Ivaí, Tamboara, Santo Antônio da Platina, Santa Mônica, Quedas do Iguaçu, Querência do 

Norte, Inajá, Pinhão, Boa Vista da Aparecida, Ibema, Sertaneja, Jardim Alegre, Roncador, 

Prudentópolis, Serranópolis do Iguaçu, Araucária, Rio Azul e Colombo. Levando em consideração 

esses novos municípios, ele informa que até o começo de janeiro a meta do Plano Estadual, de 200 
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municípios aderidos ao SISAN, será cumprida antes do prazo previsto. Na sequência, a Presidente 

Roseli segue para a pauta dos relatos das Coresans, passando a palavra para os representantes das 

regionais. De início, o Conselheiro Pastor Célio relata que todos os 23 municípios de Cornélio 

Procópio fizeram a Conferência de 2019 e que, do total, apenas 7 realizaram a adesão ao SISAN, 

ainda que até esses possuem certos problemas. Ele comenta também que nas duas reuniões de outubro 

que debateram sobre o SISAN e as atividades a serem realizadas no Dia Mundial da Alimentação, 

apenas 3 municípios não se fizeram presentes. O Pastor Célio informa que o resultado obtido dessas 

reuniões já é bastante visível, pois 6 municípios, que estavam até então inertes, já estão procurando 

ajuda para aderir ao SISAN. Por fim, sobre os eventos realizados nos municípios em homenagem ao 

Dia Mundial da Alimentação, o Pastor comunica que a regional de Cornélio Procópio elaborará um 

relatório final contendo detalhes sobre as ações de cada município. Na sequência, a Conselheira Maria 

Isabel relata que a situação da Regional de Ponta Grossa é complicada. Ela comenta que o Chefe do 

Núcleo está se empenhando, tem circulado pelos municípios e falado com os prefeitos, mas que não 

abre mão da reunião presencial, o que dificulta o comparecimento de muitos representantes da 

Sociedade Civil Organizada. De acordo com ela, a única tentativa de realizar uma reunião virtual não 

houve comparecimento dos municípios, provavelmente porque foram chamadas em cima da hora, por 

conta de um problema de comunicação com o pessoal do Núcleo. Ela menciona ainda que na última 

reunião presencial marcaram uma reunião para o dia 09 de novembro, ainda que ela tivesse informado 

anteriormente que não poderia participar de reunião da Coresan nesse dia, por conta da reunião do 

CONSEA e do Conselho dos Direitos da Mulher. Agora, ela relata, a próxima data que ficou decidida 

é 29 de novembro às 14 horas, e pede ao Secretário Executivo Valdenir para que, se possível, também 

participe. Por fim, ela comenta que no ano de 2021 não avançaram na sua Regional e que ela tem 

pedido por toda a ajuda possível para avançar nessas questões. Em seguida, a Conselheira Marilze 

Brandão relata sobre a Regional de Maringá. Ela informa que o Chefe de Núcleo tem oferecido todo 

o apoio necessário, visitando os municípios e sensibilizando os prefeitos para mobilizá-los a aderir 

ao SISAN e discutir a questão da Agricultura Familiar. Ademais, a Conselheira destaca algumas ações 

realizadas nos dois últimos anos, sobretudo no ano de 2021: houve um evento para mobilizar os 

Conselhos com o intuito de conectar as ações, buscando justamente a interconexão das entidades e 

instituições e realizar as ações em conjunto para fortalecer o controle social; houve também, a partir 

desse evento, uma proposta de criação de um Comitê para reunir os Conselhos da Regional; há uma 

reunião interconselho marcada para o dia 16 de novembro para planejar um evento de socialização, 

com o intuito de fortalecer o controle social de ações intersetoriais; outra ação, planejada para o dia 

30 de novembro, é de reunir todas as entidades e CRAS que estão operacionalizando o Compra Direta 

para realizar uma avaliação dos dois últimos anos, a fim de identificar quais são as dificuldades 

enfrentadas pelos municípios. Por fim, ela relata que já estão entrando em contato com os municípios 

para ir identificando as respostas a um levantamento feito pela Coresan aos municípios. Sobre o Dia 

Mundial da Alimentação, de acordo com a Conselheira, divulgaram os eventos do Plano e do 

Ministério Público; realizaram uma visita ao Banco de Alimentos, que está para ser inaugurado, que 

conta com a atuação de trabalhadoras mulheres que estão em liberdade condicional; e produziram um 

texto para sensibilizar o público/municípios para o Dia Mundial da Alimentação. Subsequentemente, 

a Conselheira Selfa Vilela, da Coresan de Cianorte, relata que no dia 30 de setembro realizaram uma 

reunião presencial que contou com uma participação bem expressiva dos Conseas e de Secretários e 

Vereadores. Na reunião, de acordo com ela, houve um debate sobre as ações relacionadas ao Dia 

Mundial da Alimentação e sobre a situação dos CONSEAS e CAISANs Municipais, pois houve uma 

mudança de equipes nos municípios. Por fim, em relação à Semana da Alimentação, Selfa Vilela 

informa que estão elaborando um relatório contendo, em detalhes, as ações de cada município. 
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Continuando na pauta sobre os relatos das Coresans, a Conselheira Tatiana Marin, da Coresan de 

Apucarana, comenta que trabalham muito com a SEAB e CONSEA Municipal e que ela e o 

Conselheiro David se desdobram para participar de todas as reuniões das regionais. Ela relata que 

eles compartilham todas as informações colhidas nessas reuniões, nas reuniões da Coresan. Com a 

demanda do Dia Mundial da Alimentação, ela informa que houve um grande evento com a SEAB e 

municípios da região, o qual contou com a participação de 150 pessoas. Finalizando a sua fala, ela 

explana que estão ativos e caminhando para atingir os objetivos propostos na respectiva Coresan. 

Encerrando a pauta dos relatos das Coresans, a Presidente Roseli declara que a Coresan de Pitanga 

enfrentou uma época inerte, mas que voltaram agora com as atividades relacionadas ao Dia Mundial 

da Alimentação, abordando, de diferentes formas, o tema, com a produção, inclusive, de um 

documento oficial da regional sobre a referida data. Por fim, em relação à adesão ao SISAN, ela relata 

que estão com visitas planejadas para encontrar com os chefes de Núcleo de Ivaiporã e de Pitanga e 

com reuniões agendadas para trazer todos os municípios para reuniões no Consad Centro, pois farão 

uma conversa direta com os municípios que já aderiram o SISAN, tendo em vista que alguns 

municípios estão com a CAISAN parada e com o Plano Municipal vencido.  Na sequência, a 

Presidente Roseli enaltece que nas próximas reuniões as demais Coresans farão os relatos, além disso, 

a Presidente agradece a todos e todas pelos trabalhos desenvolvidos nas regionais e pela presença dos 

membros do Conselho nessa reunião, ela também expressa votos de estima e de consideração à 

Conselheira Judite que se despede do Conselho. Por fim, ela dá por encerrada a reunião. 

 

Subscreve a memória: 

Valdenir B. Veloso NETO 

Secretário Executivo CONSEA/PR 

Agente Técnico Profissional SEAB 

 


