
 CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR 1 

E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL DE CASCAVEL - COMSANS 2 

     3 

         – Rua Pernambuco, 1900 – Centro – Cascavel – 4 

            Secretaria Municipal de Saúde - SESAU 5 

 6 

ATA da 4.º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA  7 

ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-PR. 8 

Data: 27 de Julho de 2017 – horário previsto: 08:30hs às 12:00hs. Local: Sala de 9 

Reuniões do COMSANS – Cascavel – PR.     10 

________________________________________________________________________ 11 

Aos vinte e sete dias do mês de julho de 2017, às 08:45hs, na sala de reuniões do 12 

COMSANS, deu-se início à quarta Reunião Ordinária do Conselho Municipal de 13 

Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Cascavel (COMSANS) do ano de 14 

2017. A reunião contou com quatorze entidades representadas de um total de dezesseis 15 

conselheiros presentes, entre titulares e suplentes, conforme lista de presença arquivada 16 

em pasta própria e foi conduzida pela presidente Maria de Lourdes Menon Schram que, 17 

após a saudação inicial, deu início aos trabalhos, saudando a todos e desejando uma boa 18 

e produtiva reunião, a qual contou também com as presenças de João Maria dos Santos 19 

Netto, representante da Secretaria Estadual de Abastecimento – SEAB – Núcleo 20 

Regional de Cascavel – na medida em que este órgão passou a ser o responsável pela 21 

segurança alimentar e nutricional do Estado no município, da nutricionista Thaís Mariotto 22 

Cezar (representando a Faculdade Assis Gurgacz – FAG), bem como da servidora 23 

Maristela Becker Miranda, representando a Secretaria Municipal de Desenvolvimento 24 

Econômico. Antes das deliberações da Ordem do Dia, a presidente Lurdinha fez questão 25 

de lembrar da importância de que se reveste o COMSANS, na medida em que se trata de 26 

um conselho que engloba e perpassa diversas políticas públicas, através da atuação de 27 

várias secretarias municipais e órgãos estaduais no âmbito de seus serviços e programas 28 

relacionados à segurança alimentar e nutricional, com o objetivo comum da busca de 29 

oferecer e propiciar o direito humano a uma alimentação adequada. Na sequência 30 

solicitou aos participantes que se apresentassem à plenária, dado o considerável quórum 31 

e a presença de novos integrantes. Passando aos trabalhos propriamente ditos, como 32 

primeiro ponto de pauta da 4.ª Reunião Ordinária, foi colocada em votação a ata da 33 

reunião anterior, de n.º 03, de 22/06/2017, aprovada por unanimidade (com a correção 34 

feita pela conselheira Francielle de Carvalho na linha 127: onde constava 35 

trimestralmente, passando a constar quadrimestralmente). Como segundo ponto de 36 

deliberação, o secretário-executivo leu o Ofício 162/2017, do Conselho Municipal dos 37 

Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA – o qual solicitava um Parecer Técnico 38 

do COMSANS sobre a entidade Pastoral da Criança de Cascavel/PR, (na medida em que 39 

esta faz parte do corpo representativo deste Conselho - COMSANS) no tocante às ações 40 

desenvolvidas por aquela entidade na área de Saúde e Nutrição, considerando que a 41 

mesma faz parte do corpo representativo do COMSANS e busca a regulamentação de 42 

sua inscrição no CMDCA. Assim sendo, o ofício solicitou um parecer técnico quanto à 43 

situação de funcionamento da referida Entidade, frente às questões legais necessárias, 44 

deste política municipal, para garantir a execução de ações de forma contínua, 45 

permanente e com a qualidade necessária para o atendimento de crianças, adolescentes 46 



e de suas famílias. Em decorrência desta solicitação, a Comissão de Projetos, Programas 47 

e Convênios do COMSANS emitiu parecer em relação à questão assinado pelas 48 

conselheiras Ana Maria Formighieri de Lima (Coordenadora), Raquel Marca (1.ª 49 

Secretária), Anna Paula Liberali (Membro), Leonídia Romani (Membro) e Francielle 50 

Rossoni de Carvalho (Membro). A comissão é formada ainda pelas conselheiras 51 

Terezinha Barron (que não esteve presente à deliberação em função de estar em gozo 52 

de férias no período) e por Maria de Lourdes Menon Schram (que não participou da 53 

deliberação do tema em questão, em virtude de ser a conselheira titular representante da 54 

entidade avaliada). Na sequência, o parecer da comissão foi lido pelo secretário-55 

executivo, tendo o seguinte teor: A Comissão de Projetos, Programas e Convênios do 56 

COMSANS reuniu-se em 07 de julho de 2017 para apreciar o Ofício CMDCA n.º 57 

162/2017, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, solicitando 58 

PARECER TÉCNICO quanto à situação de funcionamento da entidade PASTORAL DA 59 

CRIANÇA DE CASCAVEL, no âmbito das ações de atendimento a crianças nas áreas de 60 

saúde e nutrição, com vistas à efetivação de sua inscrição no CMDC, sendo que, após 61 

análise e considerações, a Comissão manifestou em anexo o seguinte PARECER acerca 62 

da questão: “A entidade Pastoral da Criança faz parte do corpo representativo do 63 

COMSANS desde o início de suas atividades (Setembro de 2014), sendo que a partir 64 

daquele momento, através da atuação incessante de suas conselheiras (Maria de 65 

Lourdes Menon Schram, titular  e Joana D”Arc Maciel, suplente) traz à discussão e ao 66 

debate temas relacionados às atividades desenvolvidas por aquela entidade no âmbito da 67 

política de segurança alimentar e nutricional (SAN), em busca do sempre constante 68 

objetivo final do Direito Humano a Uma Alimentação Adequada (DHAA). Estas ações e 69 

experiências na área de saúde e educação alimentar e nutricional de crianças têm sido 70 

constantemente relatadas e apresentadas pelas conselheiras a este Conselho Municipal 71 

de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, particularmente voltadas à 72 

sobrevivência infantil, bem como à melhoria da qualidade de vida das famílias mais 73 

necessitadas, especialmente aos menores em maior risco de vulnerabilidade social e 74 

alimentar, tendo por base a viabilização de uma alimentação o mais natural e balanceada 75 

possível. Esta comissão acredita que, com base no histórico de atuação junto ao 76 

COMSANS e à comunidade, a Pastoral da Criança realiza um trabalho relevante nas 77 

ações de SAN, notadamente no combate à mortalidade infantil e à obesidade e, por 78 

consequência, na melhoria da qualidade de vida destas pessoas, através do 79 

acompanhamento, orientação e educação alimentar e nutricional a gestantes e crianças 80 

de até seis anos de idade, ensinando noções básicas de saúde e nutrição, bem como a 81 

pesagem e medição das crianças em períodos determinados para o acompanhamento 82 

nutricional destas”. Lido o PARECER, passou-se a palavra à plenária, que teceu alguns 83 

questionamentos à presidente do COMSANS e representante da entidade em questão, 84 

sobre o trabalho da Pastoral, como o caso da representante da Faculdade Assis 85 

Gurgacz, a nutricionista Thaís Mariotto, que inquiriu sobre os profissionais envolvidos 86 

neste trabalho, bem como o método utilizado pela entidade para a avaliação e 87 

acompanhamento nutricional no diagnóstico destas crianças. Lurdinha explicou que 88 

existe o acompanhamento, atuação e orientação de nutricionistas, tanto em nível local, 89 

como de profissionais da área em âmbito nacional, num programa que foi lançado em 90 

2011, como projeto piloto englobando inicialmente Cascavel e Maringá, que prestam 91 

assessoria às pastorais de todo o Brasil em relação a uma abordagem técnica e 92 

padronizada das atividades de educação alimentar e nutricional do público alvo (crianças 93 

de até seis anos de idade). Observou inclusive que entre esses profissionais, fazem parte 94 

do trabalho também psicólogo, pedagogo, “e quando a gente tem algum problema que 95 

por ventura não se consegue resolver aqui, a gente pede a ajuda da equipe nacional”, 96 

assinalou a representante da Pastoral. “É um projeto que já foi bem estudado, bem 97 

cientificamente, porque na pastoral nada se faz, nenhum projeto, se não for embasado 98 



cientificamente”, completou Lurdinha. “Este nosso programa é assim: cadastra-se a 99 

criança, com todos os seus dados, tudo o que for possível e quando a gente pesa a gente 100 

tem o peso e a medida, a cada três meses. Digita o nome, o peso e a medida e o 101 

programa dá o resultado: se está em obesidade, se está normal ou se está perdendo 102 

peso por algum motivo”, explicou. Revelou também já ter deixado à disposição da 103 

Secretaria de Saúde, através da nutricionista e conselheira representante da Pasta, 104 

Jeicylene Brustolim, a possibilidade de uma parceria para atendimento de seu público. 105 

“Estamos com este programa em nível nacional em quase todas as arquidioceses”, 106 

finalizou Lurdinha, através do Programa de Acompanhamento Nutricional da Pastoral da 107 

Criança. Feitas as considerações por parte da plenária, o parecer foi colocado em 108 

votação e aprovado pela unanimidade dos conselheiros votantes. Após estes 109 

esclarecimentos, o PARECER foi colocado em votação, tendo sido aprovado pela 110 

unanimidade dos conselheiros votantes, para a posterior comunicação desta deliberação 111 

ao CMDCA. O ponto seguinte da Ordem do Dia de Deliberações da 4.ª Reunião Ordinária 112 

do COMSANS de 2017, foi a apreciação e aprovação de PARECER referente à 113 

participação em projeto de melhoria da estruturação produtiva do Laticínio CISCOOPLAF 114 

(Cooperativa Central de leite da Agricultura Familiar Com Interação Solidária do Oeste do 115 

Paraná), apresentado neste Conselho através do Ofício SISCOOPLAF 04/2017, de 116 

26/07/2017, e subscrito por seu Diretor Presidente, Altair Teles dos Santos, em pauta 117 

solicitada pela conselheira Maria Matilde Machado, da Associação dos Agricultores 118 

Familiares de Cascavel – AGRIVEL. O Ofício observa que a participação no referido 119 

projeto se fará, como já citado, através da melhoria da estruturação produtiva do laticínio, 120 

com aporte para ampliação da produção e comercialização de produtos da agricultura 121 

familiar, no valor de R$ 245.000,00 (Duzentos e Quarenta e Cinco Mil Reais); do Edital de 122 

Chamamento Público n.º 001/2017, da Secretaria de Estado e Abastecimento – SEAB, 123 

Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional – DESAN, para seleção de projetos 124 

técnicos de organizações civis da agricultura familiar, associações e cooperativas, 125 

visando a geração de renda, desenvolvimento local, a redução da pobreza, das 126 

desigualdades sociais, com observância da política de segurança alimentar e nutricional. 127 

Termina observando que, diante do interesse no envio de propostas, a cooperativa se 128 

encontra certa de que tem potencial de envio de um projeto com importante papel na 129 

geração de renda e no desenvolvimento local, solicitando assim o PARECER favorável 130 

do COMSANS à sua participação. Posta a apresentação da matéria, a presidente Maria 131 

de Lurdes passou a palavra inicialmente à conselheira Maria Matilde (solicitante desta 132 

pauta) para as considerações e defesa de sua aprovação. Matilde explicou, a despeito do 133 

conhecimento tardio da proposta (através de Jussara, da EMATER) e da necessidade de 134 

encaminhamento no afogadilho até o final do mês de julho, que o município conta com 135 

uma Central de Leite da qual a COOPLAF faz parte. “E a gente construiu a nossa 136 

indústria onde nós industrializamos nosso leite e iogurte, para venda à Merenda Escolar, 137 

PAA (Programa de Aquisição de Alimentos)”, explicou Matilde, acrescentando que 138 

através deste projeto se viu a oportunidade de estar “potencializando ainda mais a nossa 139 

indústria”, na medida da necessidade de novos equipamentos e melhoramentos. “E se 140 

nós formos depender de recursos próprios, como a renda de litro de leite é muito baixa, 141 

nós vimos a oportunidade que a gente está pleiteando neste projeto”, completou a 142 

conselheira da AGRIVEL. Dentre outras coisas, explicou que através deste projeto se 143 

está pleiteando um sistema de aterramento de fiação, tubulação de retorno de vapor, 144 

equipamentos para o laboratório, resfriador para guardar o leite com capacidade para 145 

cinco mil litros, computadores, instalação de agitador de bancos de gelo para a economia 146 

de energia, resfriador de expositor (para a exposição de produtos à exposição), gerador 147 

de energia a fim de conservação do leite em caso de falta de energia, além de capital de 148 

giro em torno de setenta mil reais para a compra de leite, além de trinta mil reais 149 

previstos para o custeio de serviços técnicos, completando assim o valor contido no 150 



projeto. A conselheira e primeira secretária do COMSANS, representante da Secretaria 151 

de Agricultura, Ana Maria Formighieri de Lima, a despeito de não querer parecer muito 152 

crítica, observou que o Edital saiu no dia vinte e três (23) de junho e chegou em Cascavel 153 

no dia dezessete (17) de julho, com o prazo de apresentação de até o dia 30 do mesmo 154 

mês. “Eu acho que sempre o Estado tem muito dinheiro e manda na última semana, no 155 

gargalo, para ver quem consegue fazer um projeto”, lamentou, para acrescentar que “a 156 

AGRIVEL, em si, não conseguiu porque não teria tempo hábil”. Disse ainda que se trata 157 

de um processo bem burocrático, onde se tem vários itens a cumprir. “É uma questão 158 

que teria que ser bem melhor vista, porque o dinheiro tem, mas quando chega no 159 

município para ser resolvido não tem tempo e no último item você bloqueia todo o 160 

restante do trabalho”, exemplificou. Outra questão abordada pela conselheira da SEAGRI 161 

foi um questionamento sobre a frequência diária de trabalho no laticínio, ao que Matilde 162 

explicou que a atividade se dá em quase todos os dias, “porque tudo depende dos 163 

pedidos da Merenda (Escolar)’, justificou Matilde. “Nós temos pouca venda para o 164 

mercado normal, que é o mercado de Cascavel. A gente começou agora e temos em 165 

torno de três mil (3mil) litros para os mercadinhos e padarias e tudo o mais. Mas o que é 166 

o forte é a Merenda Escolar”, assinalou Maria Matilde. “Quando a Merenda Escolar pede, 167 

tem semana em que funciona até no sábado e tem semana em que funciona dois dias; 168 

então tudo depende dos pedidos”, completou. Ana Maria ainda sugeriu que, nesta 169 

questão da compra de material, do serviço de técnicos, da necessidade de receber notas 170 

e recibo do que foi comprado, para que o conselho tenha um acompanhamento do que 171 

foi comprado. Maristela Becker Miranda, servidora representante da Secretaria de 172 

Desenvolvimento Econômico – SEMDEC – observou que no caso do valor de trinta mil 173 

reais previstos para despesas com um técnico, deve-se exigir do mesmo um plano bem 174 

elaborado. “Tem que cuidar quem pegar; não fazer um laudo qualquer. É dinheiro público 175 

e é uma coisa séria”, apontou Maristela. “Então ter bastante zelo na hora de se fazer 176 

esse levantamento, porque se vê os bons e os maus profissionais”, reiterou, para 177 

completar: “e aí, nós que somos especialistas de várias áreas, é aí que dá a qualidade do 178 

atendimento do produto depois”. Outro ponto apontado e questionado pelos presentes, 179 

referente à necessidade de se apresentar documentação de utilidade pública ao projeto, 180 

Matilde explicou que se está solicitando a retificação desta questão, na medida em que 181 

esta exigência demandaria inclusive a aprovação deste item em projeto da Câmara de 182 

Vereadores, como observou o conselheiro Marivaldo dos Santos, representante da 183 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Maristela lembrou ainda que a Lei do 184 

Chamamento Público se baseia em Lei Federal, que só pode destinar dinheiro público 185 

para fins, entre eles o de utilidade pública. Disse entender que o projeto pode acabar 186 

esbarrando nesta questão. Sugeriu que se entre com protocolo, via Câmara Municipal, 187 

mostrando que está em processo de tramitação, para tentar aditar o prazo. “Porque os 188 

critérios para poder se credenciar no Chamamento Público, ou tem que ser entidade 189 

religiosa, ou tem que ser sociedade civil sem fins lucrativos”, alertou a representante da 190 

SEMDEC. Ana Maria lembrou que o prefeito do município tem que solicitar à Câmara 191 

para que esta faça o processo (de Utilidade Pública). Sendo assim, teria sido acordado a 192 

entrada com o projeto e quanto ao item da utilidade pública se entraria com recurso para 193 

tentar tirar esta exigência. Matilde lembrou que já houve recurso de projeto do MDS 194 

(Ministério do Desenvolvimento Social) aprovado sem a necessidade de lei de utilidade 195 

pública. João Maria dos Santos, da SEAB/Núcleo de Cascavel, opinou de que se 196 

protocole o processo, da forma que está (sem o quesito da utilidade pública), a fim de 197 

que não se perca o prazo de adesão ao programa, para depois correr atrás do resto e 198 

complementar, com gestões junto ao legislativo para a aprovação de lei de utilidade 199 

pública na sequência. Matilde lembrou ainda da necessidade de terminar alguns 200 

orçamentos, além da questão da utilidade pública, mas que o projeto será apresentado 201 

de qualquer forma até o prazo final, no dia 31/07. Matilde solicitou inclusive a intercessão 202 



da SEAB para a retificação do último item, da lei de utilidade pública, que seria a única 203 

coisa difícil de atender em curto espaço de tempo. Concluídas as questões referentes ao 204 

projeto, passou-se à deliberação da plenária em relação à participação da COOPLAF no 205 

referido projeto, tendo sido aprovada pela unanimidade dos conselheiros votantes, com a 206 

observância de que sejam apresentadas as notas e recibos de prestação de contas dos 207 

gastos em relação ás notas de compras, de pagamento de técnicos. Matilde explicou que 208 

quando se faz um movimento financeiro, desde o primeiro item de gastos, será feita uma 209 

cópia a ser enviada ao COMSANS para apresentação aos conselheiros. Maristela 210 

observou ainda da importância de posteriormente se fazer uma visita in loco à 211 

cooperativa, ao que a secretaria-executiva lembrou de que o Conselho tem a própria 212 

Comissão de Projetos, Programas e Convênios, habilitada para fazer este 213 

acompanhamento. Ana Maria completou alertando da necessidade de que, em saindo o 214 

edital de participação nestes projetos, seja encaminhado e divulgado o mais rápido 215 

possível pelos órgãos competentes para que não se perca estes prazos e os projetos 216 

possam ser elaborados com mais calma e tranquilidade. João Maria acrescentou que se 217 

trata de um problema dos governos em qualquer esfera, seja federal, estadual ou 218 

municipal, tudo acontecendo na última hora. De qualquer forma, disse que vai conversar 219 

com o Departamento de Segurança Alimentar para se se procure divulgar estes editais 220 

com a maior antecedência possível. Para completar as observações da matéria, Maria 221 

Matilde Machado agradeceu a compreensão e apoio de todos em tordo da mobilização 222 

pela aprovação deste parecer em relação ao projeto, considerado de fundamental 223 

importância para os envolvidos e continuar dando vida e novo ânimo para a indústria do 224 

leite da referida cooperativa. Maristela Becker propôs, ao final, que seja meta do 225 

COMSANS e de suas comissões, que se ajude nesta construção, deixar redondo como 226 

se o prazo fosse para o próximo mês, para quando abrir outro chamamento. “Para nós é 227 

uma alegria ser conselheiro de uma política pública e ver de fato que o recurso vem e 228 

pode ser aplicado aqui no nosso município. E é tão raro esse recurso vir”, ponderou a 229 

representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. “E poderia ser uma meta 230 

fazer esse levantamento, de quais ficaram fora; a gente já pode fazer um mutirão e ajudar 231 

a estruturar as demais a entrar com anteprojeto de lei (de utilidade pública) e deixar elas 232 

redondinhas E não é só com utilidade pública, mas podem ter outras questões 233 

organizacionais que a gente pode colaborar”, pontuou Maristela. “Eu entendo que esta é 234 

a nossa alegria de ser conselheiro; de a gente se unir das políticas, na sua estrutura de 235 

secretaria, assessorar a outra secretaria, a outra entidade não governamental. Aí eu 236 

acredito que de fato a gente está fazendo nosso papel de conselheiros. Principalmente 237 

nós, governamentais, estamos em horário de trabalho. Efetivamente é voluntário nosso 238 

trabalho, mas é significativo se, quando apontado esse tipo de dificuldade, a gente agir e 239 

resolver”, concluiu Maristela. Matilde entendeu ser importante deixar registrado ainda, 240 

enquanto representante da COOPLAF e partícipe do cooperativismo, que existe uma lei 241 

que precisa ser aprovada no município de Cascavel, que seria uma lei de apoio ao 242 

associativismo e ao cooperativismo. “Tem essa lei aprovada aqui em Francisco Beltrão, 243 

que é o único município que tem”, revelou, para completar destacando que “tudo quando 244 

é motivo que o município tenha que ajudar uma AGRIVEL, uma COOPLAF ou uma outra 245 

associação de produtores que existe, precisa que o município tenha essa lei, de que ele 246 

pode ajudar. Se ele não tiver essa lei, não vai poder ajudar”. Matilde completou 247 

lembrando que tem consigo esse modelo de lei; inclusive que já o apresentou a um 248 

vereador em gestão passada, mas que o assunto não foi adiante pela não reeleição do 249 

parlamentar, mas que esse tema precisaria ser resgatado através de outro vereador que 250 

possa ajudar a fazer este encaminhamento pela sua aprovação. Ana Maria alertou, 251 

especificamente, aos conselheiros da AGRIVEL, que esta associação tem ficado de fora 252 

destes programas por não estar se articulando devidamente para participar destes 253 

projetos. Anélio Casagrande lembrou que a AGRIVEL não participou do último programa 254 



do PAA/Mesa Brasil, na medida em que acabou por entregar os produtos ao 255 

PAA/Municipal, fato confirmado pela também conselheira da AGRIVEL Maria Matilde, que 256 

aproveitou para exemplificar que a COOPLAF está limitada, não podendo entregar para o 257 

Mesa Brasil, considerando que também já entrega produtos no PAA/Municipal. Finalizado 258 

o último ponto da pauta de deliberações da Ordem do Dia, passou-se à primeira pauta da 259 

Discussão Temática, com a leitura do Ofício CMDCA 034/2017, de 22 de junho de 2017, 260 

cujo teor orienta em relação à participação de Conselheiros Tutelares como membros ou 261 

compondo mesas diretoras de Conselhos e/ou comissões Intersetoriais dos diversos 262 

conselhos municipais de Cascavel. Trazendo vários pareceres anexados ao seu bojo, o 263 

documento orienta, resumidamente, que Conselheiros Tutelares não venham a participar 264 

como membros em Conselhos e Comissões Municipais, porém possuem e devem 265 

exercer a prerrogativa da participação com contribuições nas discussões e exercendo 266 

seu papel fiscalizador. Este ofício foi endereçado aos Conselhos Tutelares, com cópia a 267 

todos os Conselhos Municipais, bem como à 8ª Promotoria de Justiça da Comarca de 268 

Cascavel. O próximo ponto da pauta da Discussão Temática, teve a palavra de João 269 

Maria dos Santos, da SEAB/Núcleo de Cascavel, referindo previsão de verba para 270 

instalação de restaurantes populares em municípios habilitados para tal. João explicou 271 

que se trata de instalação de restaurante popular para municípios com população acima 272 

de oitenta (80) mil habitantes, o que no Núcleo Regional da SEAB compreenderia apenas 273 

as cidades de Cascavel e Foz do Iguaçu, explicou, acrescentando que nesta última 274 

cidade não existe nenhum restaurante popular e Cascavel tendo apenas um, sendo que a 275 

ideia seria a colocação de mais três com a utilização da cozinha do restaurante atual e 276 

estando destinados dois milhões e quinhentos mil reais para cada equipamento 277 

(restaurante): um milhão e meio para a construção, oitocentos mil para a aquisição de 278 

equipamentos e outros duzentos mil destinados à compra de insumos. João disse ter 279 

conversado com pessoas da Secretaria de Assistência Social, e que a ideia seria 280 

exatamente a instalação de mais estes três restaurantes com a utilização da cozinha do 281 

atual. Francielle Rossoni de Carvalho, nutricionista e conselheira daquela Pasta explicou 282 

que a ideia é a utilização da estrutura da cozinha do restaurante atual, para montar duas 283 

unidades descentralizadas: uma no Santa Cruz e outra no Cascavel Velho. E confirmou 284 

que estes novos restaurantes não terão uma cozinha, apenas um refeitório mesmo. 285 

Acrescentou que como o processo de licitação está terminando em outubro e será 286 

preciso reiniciar com uma nova empresa, no termo de referência já estaria sendo previsto 287 

que esta nova empresa terá de atender a estas novas unidades. Ana sugeriu inclusive 288 

que se pudesse incluir que tenham de comprar os produtos da agricultura familiar. 289 

Francielle observou que se sugere para que faça esta compra, mas que não se consegue 290 

obrigar tal conduta através do termo de referência. “Porque como é uma empresa 291 

terceirizada que visa lucro, ela vai pelo menor preço”, argumentou a conselheira da 292 

Assistência Social. João Maria ressaltou, no entanto, que uma das condições para que se 293 

utilize verba pública é que se utilize com o produtor familiar na compra dos produtos. 294 

“Então, se você não apoiar o produtor familiar, como é que você vai usar verba pública 295 

para poder ganhar dinheiro e fazer uma exploração meramente comercial, sem nenhum 296 

cunho social”, questionou o representante do Núcleo Regional da SEAB/Cascavel. Maria 297 

Matilde sugeriu que se colocasse esta obrigatoriedade, desde que houvesse a oferta por 298 

parte do agricultor familiar. Anélio Casagrande propôs que se elaborasse uma forma de 299 

que todos os produtores agricultores interessados em fornecer aos restaurantes 300 

populares centralizassem a entrega na AGRIVEL, a fim de que esta repassasse o 301 

produto de uma vez, facilitando a logística para o empresário do restaurante popular e 302 

incentivando que este se utilize do fornecimento dos produtos da agricultura familiar. 303 

Maristela Becker propôs que se coloque este tema como ponto de pauta para a próxima 304 

reunião, ainda mais considerando que o atual processo de licitação vence em outubro e a 305 

necessidade de um novo termo de referência, trazer antecipado para este conselho e tirar 306 



estas dúvidas com equipe da Assistência Social. Acrescentou, a propósito, que tem muita 307 

coisa que já se consegue exigir nos editais e que hoje é uma realidade em se tratando do 308 

envolvimento da coisa pública. “Só que a gente tem que ir, e o Conselho nessa hora é 309 

força para um Edital. Se sair uma resolução daqui determinando que é obrigação e não 310 

tiver nenhum esbarro de Lei Federal, a gente consegue”, disse Maristela, para completar 311 

“que é momento de pôr em pauta, vir o termo de referência proposto e se possível 312 

apresentar com antecedência, para a gente vir um pouquinho mais instrumentalizado 313 

para contra argumentar numa reunião”. Maristela lembrou que, à época, a única coisa 314 

que acompanhou da terceirização do restaurante popular, é que o impacto na famosa lei 315 

de responsabilidade fiscal, no caso o impacto no chamado índice prudencial, tendo sido 316 

esta a argumentação que teria levado à terceirização. “Outra coisa que eu acho 317 

importante saber é uma prestação de contas disso. Como foi esse período; está sendo 318 

vantajoso; está sendo bom; o que não está; justamente para a gente evitar no termo de 319 

referência”, argumentou a profissional da SEMDEC. Para concluir, Maristela propôs à 320 

presidente Lurdinha que se coloque o tema como ponto de pauta e se exija uma 321 

prestação de contas desse período (de cinco anos), sugestão acatada pela presidência. 322 

Ana Maria sugeriu também que se verifique junto ao Setor Jurídico e ao Departamento de 323 

Compras da Prefeitura quem é o responsável pela elaboração deste contrato, para que 324 

sejam solicitados a também participar desta discussão. João Maria alertou para a 325 

existência de que, assim como no PNAE, parâmetro federal para o fornecimento de um 326 

mínimo de 30% de produtos da agricultura familiar. E aí, segundo observou ainda a 327 

servidora Maristela, entra o papel fiscalizador do Conselho. “Periodicamente a gente vai 328 

lá e exige as notas e não é uma pessoa que ganhou a licitação, que é fácil dizer não pra 329 

vocês agricultores. Ele vai ter que prestar contas e se ele não estiver cumprindo, entra 330 

com processo de improbidade do contrato”, acrescentou a representante da SEMDEC. 331 

“Então, tem que ir achando as formas que a gente tem, legais, pra que se cumpra. Se 332 

falar um não para um órgão fiscalizador é diferente”, assinalou Maristela, em função de 333 

uma ação firme de descumprimento de contrato. Marivaldo dos Santos, representante da 334 

Secretaria de Meio Ambiente, apesar de concordar com a argumentação, disse que não 335 

se pode deixar de considerar a questão do preço. “Porque daí também exigir que ele 336 

compre dos agricultores e daí vai ver o valor mais barato que ele pode comprar. Daí tem 337 

que ter um preço coerente”, considerou Marivaldo. João Maria observou que pode ser 338 

feita uma cotação de preços regional, no atacado, tendo a CEASA como referência. 339 

Raquel Marca, conselheira suplente da Secretaria Municipal de Agricultura e 340 

Coordenadora Municipal do PAA, destacou que se faz uma cotação, com uma tomada de 341 

preços em que seja preciso ter, no mínimo, três preços, sendo um atacadista. “É bem 342 

complexo isso”, apontou Raquel. Ainda segundo João Maria dos Santos, o preço do 343 

produto às vezes fica muito alto, em virtude de ser fixo durante determinado contrato. 344 

Como exemplo citou a entrega de dez toneladas de um produto por aquele preço, 345 

independente se aquele preço, de hortifrutigranjeiros, principalmente, oscilar muito a todo 346 

momento. “Como o projeto é a preço fixo, vai obedecer o preço do projeto. Se tem um 347 

projeto hoje e vai entregar daqui a um ano, vai entregar por aquele preço”, assinalou o 348 

representante do Núcleo Regional da SEAB/Cascavel. “Só que o preço do mercado é o 349 

preço em que está comercializando no dia”, lembrou. No caso do Restaurante Popular, 350 

se você coloca o preço de mercado, todo dia em que ele vai entregar vai estar o preço do 351 

dia, dependendo da oferta e da demanda de cada produto, completou. Finda a discussão 352 

deste tema, passou-se ao tópico previsto com a fala da coordenadora da Comissão 353 

Regional de Segurança Alimentar e Regional/Cascavel. Judite Bartzike sobre questões 354 

relacionadas ao acompanhamento nutricional (pesagem) das crianças beneficiárias do 355 

Programa Leite das Crianças (PLC), tema já abordado na reunião ordinária do mês de 356 

junho, oportunidade em que a nutricionista e conselheira representante da Secretaria 357 

Municipal de Saúde, Jeicylene Brustolim informou à plenária de que, em acordo com 358 



profissionais integrantes de secretarias municipais que operacionalizam o programa, 359 

juntamente com a 10.ª Regional de Saúde, se convencionou que a pesagem das crianças 360 

se dará de forma quadrimestral nas unidades de saúde (três vezes ao ano), a despeito de 361 

normativa que estabelece que esta pesagem seja feita mensalmente. Como a 362 

representante da CORESAN não pôde se fazer presente, a presidente do COMSANS, 363 

Maria de Lourdes Menon Schram, reforçou a sugestão de se fazer uma parceria com a 364 

Pastoral da Criança, que também faz esta pesagem com as crianças que atende. “Eu sei 365 

perfeitamente que a Secretaria de Saúde não tem funcionários sobrando em cada 366 

unidade de saúde para fazer esse acompanhamento. Então a gente está conversando e 367 

eu como coordenadora da Pastoral da Criança, sugerindo uma parceria com a Saúde 368 

para que a gente possa fazer”, observou. “Porque o programa do leite exige que seja 369 

mensal”, observou, lembrando que esta pesagem não vinha sendo feita nas unidades (de 370 

saúde) mas que terá de ser retomada, restando a discussão de sua frequência, como já 371 

apontada anteriormente. A nutricionista Thaís Mariotto também levantou a possibilidade 372 

de que a FAG possa se integrar a esta parceria, na medida em que já conta com 373 

estagiários em escolas e unidades básicas de saúde do município. “Estamos abertos à 374 

Saúde para ver se aceitam”, completou Lurdinha. No penúltimo ponto de pauta da 375 

Discussão Temática da 4.ª Reunião Ordinária do COMSANS em 2017, constou 376 

explanação sobre a reformulação da Lei Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional 377 

de Cascavel (Lei 5.873/2011), discutida no âmbito das Secretarias Municipais que fazem 378 

parte do Sistema Municipal de Segurança Alimentar, conforme lembrou o secretário-379 

executivo, especialmente com a proposta de inclusão do Fundo Municipal de Segurança 380 

Alimentar e Nutricional. Anna Maria Formighieri de Lima (SEAGRI), conselheira 381 

integrante da Câmara Intersetorial Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional 382 

(CAISAN), órgão governamental que integra o Sistema Municipal de Segurança Alimentar 383 

e responsável pela reformulação do texto legal, observou que se está trabalhando nisto, 384 

restando algumas definições como a pasta que deverá abrigar a administração deste 385 

fundo. Disse que, até o momento, se chegou a um denominador em comum no que se 386 

refere à previsão de uma porcentagem a ser destinada a cada secretaria integrante da 387 

CAISAN e que tem ações voltadas à segurança alimentar. Ana lembrou que quando foi 388 

criado o Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, não houve grande 389 

interesse dos  PPA’s (Planos Plurianuais Anuais) das secretarias afins em se prever 390 

ações relacionadas ao Plano, na medida que o fundo ainda não havia sido criado, ao que 391 

o secretário-executivo do COMSANS lembrou que a ideia da repartição das porcentagens 392 

do fundo e sua previsão de aplicação deverão estar embasadas justamente nas ações 393 

previstas no Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, lançado em abril 394 

deste ano. Como último ponto de pauta, a presidente passou a palavra à conselheira 395 

Raquel Marca (PAA/Municipal), que versou sobre cronograma por ela elaborado para a 396 

visita da Comissão de Projetos às entidades beneficiadas com os produtos do 397 

PAA/Municipal. Raquel explicou que agora o Ministério de Desenvolvimento Social (MDS) 398 

exige que se faça uma visita de acompanhamento às entidades que estão recebendo os 399 

produtos, sendo cinquenta e oito (58) entidades cadastradas e cinquenta e sete ativas 400 

(que estão utilizando do benefício). Raquel mostrou o mapeamento das entidades 401 

cadastradas, divididas entre as que recebem nas segundas, terças e quartas-feiras, 402 

observando que, conforme a exigência, dificilmente será possível três visitas a todas as 403 

entidades até o final do ano. Explicou que será aplicado um questionário básico a todas 404 

elas, sobre a qualidade dos alimentos, sendo que cada um deverá ter um parecer, que 405 

será trazido à plenária do COMSANS para ciência e providências quando necessário. 406 

Como última pauta, dos Informes Gerais, o secretário-executivo fez a leitura de 407 

expedientes com a movimentação/alteração de conselheiros de duas representações, 408 

sendo eles: 01) Pela União Oeste Paranaense de Estudos e Combate ao Câncer – 409 

UOPECCAN, Mariza Cristina Luft (titular) e Bruna Caroline de Lima (suplente); 02) Pela 410 



Secretaria Municipal de Assistência Social, Francielle de Carvalho (passando à condição 411 

de titular), tendo como suplente Poliana Lauther. Nada mais havendo a constar, a 412 

presidente Maria de Lourdes Menon Schram finalizou destacando a importância do 413 

COMSANS, na medida em que permeia todas as políticas públicas e deu por encerrada a 414 

reunião, às dez horas e quatorze minutos e eu, Clécio Wanderley Bohn, Secretário-415 

Executivo do COMSANS, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será subscrita 416 

por mim e pelos membros da Mesa Diretora do Conselho. 417 
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