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Aos dezenove dias do mês de Novembro de 2015, às 08:47hs, no auditório do Sindicato 14 

Rural Patronal de Cascavel, deu-se início à oitava Reunião Ordinária do Conselho 15 

Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Cascavel (COMSANS) do 16 

ano de 2015, com as ausências justificadas dos conselheiros José Alvanir Quevedo 17 

Oliveira, Marines Reolon e Ana Maria Formighieri de Lima. Constatada a existência de 18 

quórum regimental, com a presença de 15 (quinze) entidades representadas e um total de 19 

18 (dezoito) conselheiros, a reunião foi aberta pela presidente do COMSANS, Vania Maria 20 

de Souza, que agradeceu à presença de todos, em especial às presenças do Sr. Manoel 21 

Márcio Chaves, chefe do Núcleo Regional de Cascavel, da Secretaria de Abastecimento 22 

do Paraná (SEAB) e de sua representante imediata, Roseli Bilhar, na medida em que a 23 

SEAB passou a ser o órgão responsável pela Segurança Alimentar no Estado, ainda que, 24 

por força da Lei Municipal 5.873/2011, que regulamenta o Sistema Municipal de Segurança 25 

Alimentar e Nutricional, esta representação governamental estadual esteja sendo exercida 26 

pela Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social (SEDS). A presidente do 27 

COMSANS sugeriu que SEDS e SEAB, por ora, façam uma representação conjunta da 28 

segurança alimentar em nível de Estado, ainda que a deliberação direta dos temas 29 

apreciados seja prerrogativa das conselheiras da SEDS. Antes de iniciar a apreciação dos 30 

temas de pauta, Vania Maria de Souza, em sua primeira participação como presidente 31 

eleita do COMSANS para o período de 2015/2016, consultou à plenária sobre a 32 

transferência das reuniões ordinárias para a sala de reuniões do terceiro piso da Prefeitura 33 

Municipal, o que foi acatado por todos, sendo que, em princípio, a próxima reunião, do mês 34 

de dezembro, deve acontecer já naquele local.  Vania explicou que se trata de ter à 35 

disposição uma mesa oval, onde cada conselheiro terá mais facilidade de fazer anotações, 36 

bem como a participação durante os debates e deliberações, todos num nível equivalente 37 

e próximo de interação. Também fez um pedido aos conselheiros, para que tentem chegar 38 

antes do horário regimental das oito e trinta horas, pelo menos com uns cinco minutos de 39 

antecedência.”Quem chega na hora e tem compromisso, gostaria de começar a reunião na 40 

hora marcada”, assinalou. A seguir, a presidente passou a palavra à primeira-secretária do 41 

COMSANS, Sheila Pâmela Bill Becker, para apresentação dos temas da Ordem do Dia: a 42 

aprovação da pauta da reunião bem como a apreciação da ata da reunião anterior (7.ª 43 

reunião ordinária, de 15 de Outubro de 2015), aprovada pela unanimidade dos votos. No 44 

item seguinte da Ordem do Dia, constou a apreciação e aprovação de Pedido de Doação 45 

de Alimentos (PDA) de feijão, dos estoques da Companhia Nacional de Abastecimento 46 

(CONAB) para o Programa SESC/Mesa Brasil de Cascavel, gerido pelo SESC de Cascavel. 47 

Para defender a aprovação da referida doação, fez uso da palavra, inicialmente, a 48 

conselheira Anna Paula Liberali, representante do SESC/Cascavel. Anna explicou que o 49 

PDA, Programa de Pedido de Doação de Alimentos, da CONAB, nada tem a ver com a 50 

agricultura familiar, com as cooperativas diretamente. Que se trata de um estoque da 51 

CONAB, disponibilizado mediante um pedido de cadastro das prefeituras. “A prefeitura de 52 



Cascavel assina um formulário, faz um pedido desse alimento que eles já têm estocado lá 53 

na CONAB. Esclareceu que “a gente pediu para o Mesa Brasil através da Prefeitura. E 54 

podem pedir para eles mesmos, para os CMEI's, para o PAA, para quem eles quiserem”, 55 

apontou Anna. Que a prefeitura retira na CONAB, a qual faz a disponibilização das 56 

quantidades de acordo com a quantidade de famílias e pessoas cadastradas para 57 

atendimento pelos municípios. “É só fazer o pedido e a prefeitura retira e repassa para nós”, 58 

completou a representante do SESC. Com relação ao papel do COMSANS neste processo, 59 

Anna Paula explicou que não se trata propriamente de uma autorização para receber esta 60 

doação, mas que a Secretaria da Agricultura do Município teria entendido por bem que 61 

houvesse a ciência do Conselho Municipal de Segurança Alimentar do recebimento deste 62 

feijão junto à CONAB e repasse ao programa Mesa Brasil do SESC/Cascavel. “Eu acredito 63 

que, toda vez que tiver a doação de um alimento diferente, eles vão querer a apreciação 64 

do Conselho”, informando também que este feijão será retirado pela prefeitura junto aos 65 

estoques da CONAB no município de Rolândia. A presidente Vania assinalou que o Banco 66 

de Alimentos sempre recebeu feijão da CONAB também e se existiria a possibilidade de 67 

um pouco ficar para o Banco de Alimentos. Anna Paula entendeu que sim, na medida em 68 

que esta unidade estaria descrita entre aquelas que poderiam receber o produto, através 69 

de solicitação junto à Secretaria de Agricultura para inclusão do Banco de Alimentos no 70 

formulário de unidades recebedoras destas doações. “Não é o Mesa Brasil que vai passar 71 

para o Banco de Alimentos”, questionou Vania. “Não, a CONAB passa para a Prefeitura e 72 

a prefeitura é quem distribui”, esclareceu Anna Paula. Poliana Lauther, representante da 73 

Secretaria de Assistência Social, informou que num primeiro momento o SESC solicitou à 74 

Secretaria de Assistência Social fazer o pedido, enquanto Prefeitura, mas que o gestor 75 

teria entendido não se tratar da competência da Secretaria (SEASO) fazer este pedido. 76 

“Deixa ver se eu entendi: a prefeitura faz o pedido e quem faz a distribuição é o SESC para 77 

aquelas entidades que vocês têm cadastradas. No caso as nossas entidades não 78 

receberiam, a não ser aquelas que estão inscritas no Conselho enquanto não 79 

governamentais “, questionou Poliana. Anna esclareceu que, no caso do pedido de doação 80 

em questão, todos os controles e prestações às entidades e pessoas atendidas será feito 81 

pelo SESC. Por outro lado, em relação a possíveis solicitações de doações para órgãos 82 

do município, como o Banco de Alimentos, seriam também solicitados via Prefeitura, 83 

através da Secretaria de Agricultura. Ana explicou que a Prefeitura apenas faz o pedido, 84 

mas que a responsabilidade da prestação de conta em relação às entidades e pessoas 85 

atendidas é toda do Mesa Brasil. No caso desta doação, a prefeitura retira o feijão dos 86 

estoques da CONAB em Rolândia e traz para o SESC/Mesa Brasil repassar às entidades 87 

cadastradas. O Sr. Manoel Márcio Chaves, chefe do Núcleo Regional da SEAB, questionou 88 

sobre as quantidades de alimentos e serem doadas, ao que a conselheira do SESC 89 

explicou que serão determinadas pela CONAB, de acordo com o número de entidades e 90 

pessoas atendidas e cadastradas para o recebimento. A presidente Vania de Souza 91 

explicou, a título de informação, que a CONAB se trata de um órgão que armazena, 92 

principalmente grãos, por uma determinação legal, considerando a possibilidade de uma 93 

falha na produção de grãos na agricultura, uma intempérie, por exemplo. “Então a CONAB 94 

tem o seu estoque para abastecer, para que a população não fique em falta desse produto”, 95 

destacou a presidente do COMSANS. “Mas como não houve nenhuma ocorrência, está lá 96 

o feijão estocado e tem que sair dali, ser doado; antes que vença, que estrague, eles doam”, 97 

completou. Maria de Lourdes Menon Schram (Lurdinha), vice-presidente eleita do 98 

COMSANS, inquiriu a conselheira do SESC sobre a quantidade de famílias cadastradas 99 

pelo programa Mesa Brasil, ao que esta respondeu que são dez mil setecentos e quarenta 100 

pessoas atendidas pelo programa. Lurdinha entendeu que esta aprovação de doação 101 

deveria se estender também ao Banco de Alimentos. “Então, que já fique claro, se o Banco 102 

de Alimentos tiver interesse, que a gente aprove para os dois”, assinalou Lurdinha. “Ou 103 

qualquer outro órgão da Prefeitura”, acrescentou Anna Paula. “E depois fica no Banco de 104 



Alimentos para quem precisar, também, que não esteja cadastrado no Mesa Brasil, e que 105 

queira pegar”, completou a presidente Vania. Anna Paula Liberali fez questão de esclarecer, 106 

novamente, que esta doação não tem nada a ver com o Programa de Aquisição de 107 

Alimentos (PAA) das cooperativas com a CONAB, mas que se trata de um estoque da 108 

CONAB a ser doado. Poliana Lauther observou que, no tocante às entidades cadastradas 109 

junto à Secretaria de Assistência Social, no momento os alimentos fornecidos pelo Compra 110 

Direta (PAA) de Cascavel estariam suprindo a demanda. Por outro lado, Lurdinha assinalou 111 

que, em relação à Pastoral da Criança, entidade que representa, haveria sim esta demanda, 112 

que não estaria sendo o suficiente e até mesmo faltando, para o atendimento das sete mil 113 

trezentos e oitenta e duas crianças do mês de outubro, suprindo uma ou duas paróquias 114 

apenas. “Então, se estiver sobrando pode mandar para nós”, assinalou. Por último, Vania 115 

de Souza sugeriu que, na medida em que o Banco de Alimentos não teria acesso a esta 116 

doação destinada ao Mesa Brasil, que seria mais prudente que ele (Banco de Alimentos) 117 

faça a sua solicitação à CONAB para pegar pelo menos um pouco deste feijão, para 118 

abastecer estas comunidades que não são beneficiadas pelo programa do SESC/Mesa 119 

Brasil. Aprovadas as sugestões pela unanimidade dos conselheiros, passou-se ao tópico 120 

2.4 da pauta da 8.ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e 121 

Nutricional Sustentável de Cascavel, referente a relatório técnico realizado pela Vigilância 122 

Sanitária de Cascavel junto às novas instalações do Programa de Aquisição de Alimentos  123 

(PAA), Compra Direta, gerido pela Secretaria Municipal de Agricultura, em espaço contíguo 124 

cedido pela Secretaria de Educação, junto ao prédio da Merenda Escolar. A inspeção havia 125 

sido solicitada pelo conselheiro e até então presidente do COMSANS, Sr. José Alvanir 126 

Quevedo de Oliveira, junto à vigilância sanitária Estadual e Municipal, através dos ofícios 127 

038 e 039/2015, de vinte e cinco de agosto de dois mil e quinze. A primeira secretária 128 

Sheila Bill Becker procedeu à leitura do relatório emitido pela vigilância sanitária municipal, 129 

o qual informa que, no momento da inspeção foi constatado que os produtos ali 130 

depositados são perecíveis, acondicionados em paletes de madeira rústica, prateleiras, 131 

freezer e balcão de refrigerador, não possuindo zeladora para a realização da higienização 132 

do local e nem serviços braçais para a carga e descarga das caixas de grande porte; Para 133 

o programa atender a demanda com produtos de qualidade, relaciona as seguintes 134 

providências: 1) Laudo aprovado pelo corpo de bombeiros; 2) Apresentar o programa de 135 

controle de pragas e vetores urbanos realizado por empresa especializada; 3) Ventilação 136 

natural e ou artificial; 4) Câmara Fria e / ou ativação da já existente no local; 5) Paletes de 137 

material impermeável de fácil higienização; 6)Mais prateleiras para acondicionamento dos 138 

pães e bolachas; 7) Zeladora para realização da limpeza geral do local; 8) Serviços braçais 139 

para carga e descarga dos produtos; 9) Local adequado para DML – depósito de material 140 

de limpeza. Após a leitura do relatório, seguiram-se várias discussões e debates em torno 141 

da questão. Poliana Lauther fez questão de destacar que este pedido de inspeção deveria 142 

ter passado pela deliberação do COMSANS antes de ser solicitado, ao que a presidente 143 

Vania observou que também não sabia da questão. “O nosso Conselho tem uma comissão 144 

de projetos que acabou visitando as instalações do PAA e constatou exatamente isto. Mas 145 

o que a gente não sabia era que o Sr. Quevedo tinha ido solicitar esta inspeção para o 146 

Município e para o Estado”, observou a presidente. As conselheiras observaram que o 147 

assunto deveria ter sido avaliado pela plenária do Conselho, ou minimamente, pela Mesa 148 

Diretora. “Então, de posse deste relatório, nós teremos de nos unir para dar conta de todas 149 

estas ocorrências que aí estão e que já foram por nós constatadas. Nós vamos conversar 150 

com os quatro secretários envolvidos, porque os palets tem que ser aqueles de vinil, de 151 

plástico, não podem ser estes de madeira. E já adiantamos um pouco, antes de chegar o 152 

relatório, para o Secretário de Saúde, que é o presidente da CAISAN (Câmara Intersetorial 153 

de Segurança Alimentar e Nutricional) e na verdade ele já está sabendo”, observou a 154 

presidente do COMSANS e representante do Provopar. E acrescentou que o Secretário de 155 

Agricultura e o diretor da Assistência Social também estavam presentes a reunião, “quando 156 



nós colocamos isto que foi constatado”, revelou Vania. “Vamos ter que novamente mostrar 157 

e mandar uma cópia deste relatório para as secretarias envolvidas”. Observou que os 158 

agricultores envolvidos são todos ligados à Secretaria de Agricultura, além das entidades 159 

envolvidas no recebimento destes alimentos, sendo cinco da Educação, seis entidades da 160 

Saúde envolvidas e mais de quarenta da Assistência Social. “Então representa quase 161 

oitenta por cento das entidades recebedoras a Assistência Social”, observou Vania. “Isso 162 

tem que ser levado em conta também, porque os produtos vêm em abundância, são 163 

excelentes; eu sei porque a gente também recebe na nossa cozinha comunitária, e a gente 164 

se beneficia muito. As entidades de assistência social”, acrescentou. “Eu acho que o 165 

caminho para solucionar estes problemas é procurar cada um destes secretários e ver o 166 

que cada um poderia assumir”, disse a presidente. A conselheira Leonidia Romani, 167 

representante do Sindicato dos Hotéis e Restaurantes utilizou a palavra para mostrar sua 168 

indignação ao que considerou falta de atitude e resolutividade em relação à situação, na 169 

medida em que, constatados os problemas e carências, registrados inclusive com fotos, 170 

nada teria sido feito até o momento e nem resolvido. “A higiene é o mínimo do mínimo”, 171 

observou Leonídia, e acrescentou: “Até quando nós temos que implorar por uma câmara 172 

fria e uma geladeira”. Terezinha Barron, conselheira representante da EMATER, lembrou 173 

que esta situação faz com que se perca a moral e a credibilidade de se cobrar melhorias 174 

do próprio produtor. A presidente Vania se mostrou solidária com as manifestações das 175 

conselheiras e solicotou mais sugestões sobre os caminhos a tomar para a resolução da 176 

questão. O chefe do núcleo regional da SEAB, Manoel Márcio Chaves, sugeriu o envio de 177 

ofício à Secretaria Municipal de Agricultura, solicitando uma reunião com a mesa diretora 178 

do COMSANS e os secretários envolvidos para discutir o problema. “Porque se for 179 

encaminhar para várias  secretarias ninguém vai assumir a paternidade da criança”, 180 

observou Chaves. Poliana Lauther (seaso) observou que existe a falta de recursos, 181 

notadamente pela falta de repasses do governo federal, o que dificultaria a resolução 182 

destes problemas. Que a responsabilidade ficaria muito focada em relação à Assistência 183 

Social face às cerca de oitenta entidades por ela cadastradas e atendidas, mas que a 184 

contrapartida de custeio para manter esta estrutura não estaria a contento. Sugeriu até o 185 

envio de ofício para a Secretaria de Administração para incluir esta pasta na discussão. 186 

Vania entendeu que não seria um custo absurdo, que demandasse recursos muito 187 

significativos para cada secretaria. Por outro lado, assinalou que não seria apropriado o 188 

envolvimento da secretaria de Administração por estar fora do âmbito das pastas 189 

diretamente relacionadas à segurança alimentar, que já seriam quatro secretarias, 190 

bastando que estas tenham uma postura mais resolutiva em relação ao problema. Anélio 191 

Casagrande, conselheiro representante da Associação dos Agricultores Familiares de 192 

Cascavel – AGRIVEL – sugeriu que se faça um orçamento sobre o valor das melhorias a 193 

serem feitas e que até mesmo os próprios agricultores/produtores/fornecedores do PAA 194 

poderiam contribuir. Carla Patrícia Maffei, representante da Secretaria de Educação, 195 

assinalou que já se discutiu em reunião inclusive sobre a criação de um fundo conjunto das 196 

secretarias envolvidas com a segurança alimentar para o custeio das atividades do PAA no 197 

município, mas que o assunto não saiu do papel. “Porque o caminho todo mundo sabe; o 198 

que fazer todo mundo sabe, agora tem que fazer”, observou. Manoel Chaves assinalou 199 

mais uma vez, que, embora a SEAB não esteja participando das atividades do COMSANS 200 

pelo voto direto nas deliberações, que o órgão, que hoje é responsável pela segurança 201 

alimentar do Estado, fará gestões junto ao Estado e ao MDS para dar apoio ao PAA de 202 

Cascavel, inclusive em relação a recursos do MDS para o programa nos municípios, 203 

comprometendo-se em envidar esforços neste sentido. “Eu vou acionar o meu pessoal 204 

para a gente verificar essa questão do PAA com Cascavel”, declarou Chaves. “Nós temos 205 

que ver o que pode ser feito, o que o MDS manda para os municípios. Então, vamos 206 

verificar o que é da obrigação do município com relação à aplicação destes recursos do 207 

MDS e o que é que pode ser feito”, acrescentou. “A gente assim, à primeira vista, observa 208 



que o projeto da segurança alimentar é um grande projeto e o COMSANS tem que agir de 209 

acordo com o DESAN. E a gente vai pegar e levantar a situação”, finalizou o chefe do 210 

núcleo Regional da SEAB em Cascavel. Por último, Chaves também se comprometeu em 211 

interceder quanto à apreciação, o mais rápido possível da apreciação do processo de 212 

adesão do COMSANS ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar – SISAN –, 213 

encaminhado à CAISAN do Paraná em Março deste ano, via Núcleo Regional da SEAB, e 214 

que está aguardando por apreciação e deliberação do Conselho Estadual de Segurança 215 

Alimentar e Nutricional, para que, na medida em que o Conselho Estadual aprove o 216 

processo de adesão do COMSANS e a adesão oficial do município de Cascavel ao SISAN, 217 

se possa dar início ao Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. A presidente 218 

Vania Maria de Souza agradeceu à presença e prestatividade mostrada pelo chefe do 219 

Núcleo da SEAB no encaminhamento destas questões através de um trabalho integrado 220 

do COMSANS com o apoio da SEAB enquanto órgão oficialmente responsável pela 221 

segurança alimentar no Estado do Paraná. Raquel Marca, conselheira representante da 222 

Secretaria de Agricultura e técnica do PAA Municipal no Compra Direta, assinalou ainda 223 

que não se trata de reivindicar recursos, a cada mês, das secretarias envolvidas, mas 224 

apenas a participação de cada uma delas  na estruturação do Programa, na medida em 225 

que a manutenção do Programa, de sua operacionalização, inclusive com a 226 

disponibilização dos técnicos e servidores que lá trabalham, está a cargo da Secretaria 227 

Municipal de Agricultura. Ao final das discussões, definiu-se então pelo envio de ofício ao 228 

Secretário de Agricultura, para que este contacte aos demais secretários envolvidos com 229 

a segurança alimentar, a fim de proceder à resolução das demandas apresentadas pelo 230 

relatório da vigilância sanitária. “Eu acho que o caminho é esse, a constatação não é 231 

novidade, e o programa é um programa excelente e a gente tem que levar tudo isto em 232 

consideração, e a mesa diretora vai se envolver para que a gente possa dar 233 

encaminhamento à resolução destes problemas”, completou a presidente Vania Maria de 234 

Souza. Na parte final da 8.ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Segurança 235 

Alimentar e Nutricional, a 1.ª Secretária Sheila Bill Becker passou à leitura de ofícios 236 

relacionados à substituição de conselheiros referentes às seguintes entidades: Sindicato 237 

Rural Patronal de Cascavel (assumindo como conselheiro suplente o Sr. Wagner Durães, 238 

em substituição a André Paulo Lovera); Associação dos Pequenos Produtores Feirantes 239 

(assumindo como conselheiro titular o Sr. Nivaldo Lopes, em substituição a Luis Alberto 240 

Meyer); UOPECCAN (assumindo como conselheiras titular e suplente, respectivamente, 241 

Gabriela Schmitt e Josene Biesek, em substituição a Flávia Meneguim Zanella e Jéssica 242 

Menin Néia dos Santos); Associação Regional dos Engenheiros Agrônomos de Cascavel 243 

– AREAC (assumindo como conselheira titular a engenheira agrônoma Luciana Regina 244 

Vieira Predebon, em substituição à engenheira agrônoma Patrícia Moretti Franco da Cruz 245 

Saturnino, que passou à vaga de conselheira suplente, em substituição a Francisco Justo 246 

Júnior). Poliana Lauther observou que em caso de designação de novos conselheiros ou 247 

conselheiros substitutos, estas matérias deveriam ser apresentadas logo no início da 248 

reunião, para que possam ser oficialmente empossados e suas deliberações possam ser 249 

consideradas legais, sugestão esta que foi acatada pela mesa diretora. Como última 250 

matéria dos informes gerais, a presidente Vania explicou ainda em relação ao Ofício 251 

COMSANS/ 046/2015, enviado ao Núcleo Regional da SEAB, motivo da participação de 252 

Manoel Chaves, a fim de oficializar o convite para a SEAB integrar-se de forma permanente 253 

aos trabalhos do COMSANS enquanto órgão diretamente responsável pela segurança 254 

alimentar e nutricional do Estado, ainda que esta participação, neste momento, não seja 255 

de forma direta, através das votações, cuja atribuição, por força da lei municipal 5.873/2011 256 

(que regulamenta o Sistema Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Cascavel), 257 

permaneça com as conselheiras da Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento 258 

Social – SEDS, em virtude de que, quando da elaboração da Lei Municipal, a segurança 259 

alimentar do Estado estava sob a responsabilidade da SEDS. Convencionou-se, conforme 260 



explicou a presidente do COMSANS, que as duas instâncias estaduais procurarão atuar 261 

em consonância nas discussões e deliberações da segurança alimentar e nutricional do 262 

município. Como último ponto da pauta, a presidente explicou aos presentes da 263 

necessidade de formar comissões para visitas às entidades recebedoras e aos produtores 264 

fornecedores de alimentos para o PAA Municipal. “Porque eu acho que assim a gente vai 265 

estar afinando e tudo o que a gente possa juntar de informações, porque hoje, quanto mais 266 

informações a gente tem, mais a gente pode emitir opinião, mais a gente pode ir pelo 267 

caminho certo; perguntar se as entidades estão recebendo, se é suficiente, se não é”, 268 

observou Vania. “Então nós precisamos formar esta comissão”. Definiu-se pela emissão 269 

de e-mail aos conselheiros para se verificar quem gostaria de participar destas comissões, 270 

que, segundo alertou a presidente, vão ter que trabalhar e fazer visitas às entidades 271 

recebedoras, aos produtores rurais e ao PAA. “Vamos cuidar bem deste projeto que ele é 272 

maravilhoso”, concluiu a presidente. Para finalizar, a plenária definiu pelo recesso dos 273 

trabalhos no mês de janeiro, sob a concordância de todos. Nada mais havendo a constar, 274 

a presidente Vania deu por encerrada a reunião, às nove horas e cinquenta e dois minutos 275 

e eu, Clécio Wanderley Bohn, Secretário-Executivo do COMSANS, lavrei a presente Ata 276 

que, após lida e aprovada, será subscrita por mim e pelos membros da Mesa Diretora do 277 

Conselho. 278 
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