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 8 

ATA da 9.º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA  9 

(ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-PR. Data: 10 

17 de Dezembro de 2015 – horário previsto: 08:30hs às 12:00hs . Local: Auditório do 11 

Sindicato Rural Patronal de Cascavel – PR.     12 

________________________________________________________________________ 13 

Aos dezessete dias do mês de Dezembro de 2015, às 08:32hs, no auditório do Sindicato 14 

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

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

2015, com as ausências justificadas dos conselheiros Maria Matilde Machado (AGRIVEL), 17 

Poliana Lauther e Francielle Rossoni de Carvalho (Secretaria de Assistência Social), Vania 18 

Maria de Souza (Presidente), Anna Paula Liberali (SESC), Terezinha Barron (EMATER) e 19 

Carla Patrícia Maffei (Secretaria de Educação). Constatada a inexistência de quórum 20 

regimental (de doze entidades mais uma), a vice-presidente Maria de Lourdes Menon 21 

Schram, condutora da reunião, na medida em que a presidente Vania Maria de Souza não 22 

estava presente, orientou a fim de que se esperasse até às 09:00hs, para nova verificação 23 

de quórum, oportunidade em que novamente não se verificou o número mínimo de 24 

entidades representadas. Assim sendo, com a presença de sete entidades representativas 25 

(titulares) e um total de nove conselheiros, o encontro se restringiu a uma reunião informal 26 

das presentes, às quais discorreram especialmente sobre a problemática envolvendo o 27 

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), Compra Direta, do município de Cascavel – 28 

notadamente as carências de estrutura verificadas no local de recebimento dos produtos 29 

agrícolas. Convencionou-se que, dentre as conselheiras presentes, várias delas se 30 

ofereceram para fazer parte de comissão, a ser implantada no ano de 2016, a fim de 31 

acompanhar de perto a questão do acompanhamento e entrega dos alimentos dos 32 

produtores, bem como a melhoria das condições estruturais do espaço do Compra Direta, 33 

hoje alocado junto ao prédio da Merenda Escolar e gerido pela Secretaria Municipal de 34 

Agricultura. Por outro lado, ao final do encontro, a vice-presidente mostrou-se muito 35 

otimista em relação à caminhada do Conselho, que denominou como ainda jovem, porém 36 

promissor e de grande importância para a sociedade. “Muito obrigada, minha profunda 37 

gratidão e que a gente continue se firmando neste Conselho tão importante”, concluiu, 38 

Maria de Lourdes, dando por encerrada a reunião informal, última do ano de 2015, estando 39 

a próxima reunião ordinária do COMSANS marcada para o dia dezoito (18) de fevereiro de 40 

2016, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, conforme calendário de reuniões 41 

enviado a todos, visto que o Conselho estará em recesso no mês de janeiro. Nada mais 42 

havendo a constar, deu por encerrada a reunião, às nove horas e trinta e cinco minutos e 43 

eu, Clécio Wanderley Bohn, Secretário-Executivo do COMSANS, lavrei a presente Ata que, 44 

após lida e aprovada, será subscrita por mim e pelos membros da Mesa Diretora do 45 

Conselho. 46 
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