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Aos dezesseis dias do mês de agosto de 2017, às 08:44hs, na sala de reuniões do 3.º 12 

andar da Prefeitura Municipal, deu-se início à quinta Reunião Ordinária do Conselho 13 

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

ano de 2017. A reunião contou com treze entidades representadas de um total de 15 

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

arquivada em pasta própria e foi conduzida pela presidente Maria de Lourdes Menon 17 

Schram que, após a saudação inicial, deu início aos trabalhos, saudando a todos e 18 

desejando uma boa e produtiva reunião, a qual contou também com as presenças de 19 

Manoel Márcio Chaves e João Maria dos Santos Netto, o primeiro chefe e o segundo 20 

técnico da Secretaria Estadual de Abastecimento – SEAB – Núcleo Regional de 21 

Cascavel, órgão responsável pela segurança alimentar e nutricional do Estado no 22 

município; bem como de Francieli C. Mocellin, técnica da Secretaria Municipal de 23 

Assistência Social e do próprio Secretário da Pasta, Sr Hudson Moreschi Junior. Dando 24 

início à reunião, a Presidente Maria de Lourdes Menon Schram (Lurdinha) solicitou o 25 

auxílio de Deus na tomada das melhores decisões em relação às deliberações do dia e  26 

como primeiro ponto da pauta colocou em votação a aprovação da pauta da 5.ª Reunião 27 

Ordinária, bem como da ata da reunião anterior, de vinte e sete (27) de julho do corrente, 28 

a qual foi aprovada pela unanimidade dos conselheiros votantes. Na sequência, passou a 29 

palavra à nutricionista e 2.ª Secretária do COMSANS, Jeicylene Brustolim, representante 30 

da Secretaria de Saúde (SESAU), explicou sobre a realização de reunião com a 10.ª 31 

Regional de Saúde, ficando definida a elaboração do Protocolo de Leites da parte da 32 

Saúde, referente ao Programa Leite das Crianças e observou que enquanto o protocolo 33 

não estiver pronto, será feita a pesagem de acordo com normatização existente, que é de 34 

seis meses a um ano de idade, mensalmente; e trimestralmente, do décimo terceiro ao 35 

vigésimo quarto mês de vida. Do vigésimo quinto em diante, semestralmente. Jeicylene 36 

assinalou que estarão conversando com o pessoal da Secretaria da Educação e com a 37 

assistente social do CRAS (Centro de Referência em Assistência Social) para estar 38 

fazendo este aviso aos pais, entregando um panfleto de divulgação e no ato do 39 

credenciamento no CRAS e na Educação no ponto de distribuição, para estarem 40 

acrescentando um campo para assinalar qual a unidade de referência da criança. 41 

“Porque a gente, que é da Saúde, só tem por ponto de distribuição por escola; e a gente 42 

tem que ver quantas tem cadastradas na unidade de saúde, porque esse dado a gente 43 

não tem e vai criar”, explicou a conselheira da SESAU. A 1.ª Secretaria do COMSANS, 44 

conselheira Ana Maria Formighieri de Lima, representante da Secretaria de Agricultura 45 

acrescentou que também esteve presente a esta reunião para tratar da desta questão do 46 



leite, juntamente com os profissionais da Educação do Estado, bem como Roseli Bilhar, 47 

técnica da SEAB/Núcleo de Cascavel (Secretaria Estadual de Abastecimento), 48 

responsável pela gestão do programa no município. Ana enfatizou que o município não 49 

tem condições de fazer toda esta pesagem mensalmente, mas vai ter de fazer de um jeito 50 

ou de outro, ao lembrar que a lei exige que seja todo o mês, e que a mãe que não fizer a 51 

pesagem dos filhos poderá perder o benefício do leite. Leonídia Romani, conselheira do 52 

Sindicato dos Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares também questionou a frequência 53 

de pesagem exigida pela normativa, uma vez que por cerca de sete anos esta pesagem 54 

ficou sem ser feita. Leonídia e Ana, a despeito da ameaça de acionamento jurídico do 55 

município caso esta normativa não seja atendida, disseram que deveria ser adotado um 56 

caminho razoável, de bom senso, pois os profissionais não podem se desdobrar no 57 

serviço. Jeicylene explicou que terá de elaborar uma planilha em exel, em nível de 58 

Cascavel, e mandar para a 10.ª Regional, mensalmente e terá de reorganizar 59 

completamente o trabalho, por ser em quarenta e oito (48) tipos de cálculos a serem 60 

feitos em quarenta (40) planilhas para quarenta (40) unidades de saúde. “É um trabalho 61 

que eu vou ter de fazer mensalmente e que poderia ser feito com menos frequência no 62 

ano”, ponderou a nutricionista da SESAU. Leonídia lamentou que não é assim de uma 63 

hora para outra; “pra quem ficou sete anos não vai resolver dentro de dois meses”, 64 

argumentou. “É o velho esquema: o Estado não tem pessoas pra ajudar e só cobra”, 65 

completou Ana Maria. “O trabalho vai ser feito, mas vai ser bem complicado e difícil”. Na 66 

sequência, a presidente Lurdinha agradeceu a presença do Secretário da Ação Social, 67 

Hudson Moreschi Junior, e solicitou ao secretário-executivo do COMSANS para a leitura 68 

do Ofício n.º 1045/2017, da Secretaria de Assistência Social informando que o Estado do 69 

Paraná e a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento – SEAB, por 70 

intermédio do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional – DESAN – 71 

publicaram Edital para o recebimento de propostas voltadas para a construção ou 72 

reforma de restaurantes populares, bem como a aquisição de equipamentos e utensílios, 73 

como já havia explicado o técnico da SEAB/Núcleo de Cascavel, João Maria dos Santos 74 

Neto (também presente à reunião), na reunião ordinária de julho do COMSANS. O ofício 75 

segue pontuando que o município, por meio da Secretaria de Assistência Social estará 76 

pleiteando recursos em consonância com o Edital de Fluxo Contínuo nº 02/2017 – 77 

SEAB/DESAN, para a construção de 02 (duas) unidades de restaurantes populares 78 

descentralizados nos bairros Cascavel Velho e Santa Cruz, e desta forma, solicita a 79 

emissão de parecer do COMSANS sobre a proposta de trabalho referente à construção e 80 

equipagem destes dois restaurantes, cuja proposta de trabalho visa fornecer diariamente 81 

600 (seiscentas) refeições saudáveis e adequadas para atender aos trabalhadores, 82 

idosos, estudantes, aposentados, desempregados, coletores de material reciclável, 83 

vendedores ambulantes, moradores de rua, famílias e indivíduos em situação de 84 

vulnerabilidade e risco social, entre outras, de segunda a sexta, das 11h às 14h, com a 85 

oferta de almoços. Ao solicitar o parecer favorável do COMSANS à proposta, a SEASO 86 

argumenta no ofício que foi considerada pelo município a necessidade da implantação de 87 

02 (dois) Restaurantes Populares nas regiões com maior concentração de famílias e 88 

indivíduos em situação de vulnerabilidade socioeconômica, público potencial para os 89 

Restaurantes Populares, sendo os bairros Cascavel Velho e Santa Cruz, visando atender 90 

desta forma a maior parcela possível de famílias em situação de insegurança alimentar e 91 

nutricional. Prevê ainda o parecer trazido à apreciação do plenário, que o COMSANS irá 92 

realizar o acompanhamento das atividades, desde a implantação até o funcionamento 93 

dos Restaurantes Populares por meio de visitas in loco e análise de relatórios de 94 

atividades emitida pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SEASO). Na 95 

sequência, a presidente Lurdinha passou a palavra ao Secretário Hudson, o qual 96 

esclareceu, inicialmente, que se trata na verdade da instalação de dois Refeitórios; que a 97 

proposta foi apresentada como Restaurantes porque é assim denominada no Editar da 98 



Secretaria de Agricultura do Estado traz discriminado. Explicou que o Estado 99 

disponibilizou três milhões e meio de reais para a construção de Restaurantes Populares, 100 

“em que nós articulamos com eles para que fosse possível a construção de dois 101 

refeitórios em áreas de maior vulnerabilidade em nossa cidade. Então, em cima disso, 102 

eles acenaram que era possível sim fazer em formato um pouco diferente, ou então 103 

construirmos esta proposta, em que teríamos um estabelecimento ao lado do Estádio 104 

Olímpico, no Santa Cruz; que seria um refeitório para cem pessoas assentadas, 105 

aproximadamente”, pontuou Hudson. E completou explicando que a outra estrutura seria 106 

no Cascavel Velho, em frente à UPA Veneza. “São duas regiões de bastante 107 

vulnerabilidade”, assinalou Moreschi Junior, com base em estudos realizados pela 108 

SEASO, para a implantação destes dois refeitórios, em que as refeições seriam 109 

produzidas no Restaurante Popular existente no centro da cidade. “Até porque tem 110 

capacidade de produção de até cinco mil (5.000) refeições por dia; e atualmente a gente 111 

está entregando em torno de oitocentas (800) refeições”, revelou o Secretário de 112 

Assistência Social. “E a nossa proposta é conseguir alcançar o público mais vulnerável”, 113 

seguiu apontando à plenária do COMSANS. “E para isso, a gente conseguiu fazer um 114 

Decreto de Diferenciação de Preços a serem cobrados dos usuários. Então a gente vai 115 

pensar em uma estratégia de equilíbrio contratual”, explicou Hudson, no sentido de que 116 

quem pode pagar mais pague mais em relação a quem não tenha condições para tal. 117 

“Então para isso nós teremos duas unidades, cada uma terá investimento de um milhão e 118 

duzentos mil (1.200.000,00) aproximadamente e temos também investimentos em 119 

equipamentos para estes espaços e também em utensílios para as duas unidades. 120 

Basicamente a proposta de infraestrutura é esta, com financiamento de três milhões e 121 

meio (3.500.000,00), com contrapartida aproximadamente de noventa e dois mil reais 122 

(92.000,00). “É uma contrapartida muito baixa do município”, assinalou Hudson, e 123 

acrescentou que a proposta é que inicialmente cada um destes refeitórios atenda até 124 

trezentas (300) pessoas/dia, focando nas pessoas mais vulneráveis e o restaurante atual, 125 

no centro, continuar atendendo da mesma forma, servindo as refeições também. No caso 126 

de buscar um preço diferenciado às pessoas com menores condições, seria 127 

implementado um cadastro a ser elaborado pelo profissional assistente social, “para que 128 

a gente consiga um diagnóstico, um mapeamento de quem são os vulneráveis, de quem 129 

pode pagar o valor integral”, explicou Hudson. Feita a apresentação inicial da proposta 130 

pelo Secretário de Assistência Social da proposta de trabalho, o mesmo passou a palavra 131 

às profissionais da SEASO, a assistente social Francieli Mocellin, e a nutricionista 132 

Francielle R. de Carvalho (que também é a conselheira titular da Pasta no COMSANS) 133 

para a apresentação detalhada do projeto em retroprojetor à plenária. Francieli explicou 134 

que, além da disponibilização das refeições prontas, o projeto também contempla um 135 

espaço a ser destinado às famílias dos frequentadores com atividades socioeducativas 136 

relacionadas à educação alimentar e nutricional, e que para o funcionamento da estrutura 137 

a SEASO irá disponibilizar também uma nutricionista, dois agentes administrativos e que 138 

a prestação do serviço se dará por meio de empresa terceirizada contratada mediante 139 

licitação pública, que será monitorada e fiscalizada pelo município e pelo COMSANS, 140 

dentro das normas de qualidade e segurança alimentar. Explicou que as unidades terão 141 

uma estrutura de trezentos e oitenta e cinco metros quadrados (385m2). À empresa 142 

especializada haverá a exigência mínima de profissionais que deverá disponibilizar, 143 

conforme estipulado pela proposta de trabalho, e que o Edital disponibiliza um teto 144 

máximo que o município pode utilizar de dois milhões e quinhentos mil reais 145 

(2.500.000,00) para a obra /instalação e construção dos dois restaurantes, além de 146 

equipamentos e materiais permanentes no valor de quatrocentos e quarenta e oito mil e 147 

dezessete reais (448.017,00) e utensílios e materiais de consumo perfazendo cento e 148 

trinta e seis mil, trezentos e vinte e oito reais (136.328,00), num total de três milhões e 149 

oitenta e quatro mil, trezentos e quarenta e cinco reais (3.084.345,00), provenientes de 150 



recursos da SEAB e contrapartida de noventa e quatro mil e novecentos reais (94.900,00) 151 

do Município, para um total de seiscentas (600) pessoas beneficiadas diariamente. 152 

Francieli explicou ainda que o cronograma de execução do projeto seria após a 153 

publicação do convênio e que a obra inicie três meses após a formalização do convênio 154 

em virtude de todo o processo de licitação e homologação da empresa vencedora e que 155 

as obras dos dois refeitórios sejam iniciadas conjuntamente. Completou destacando que 156 

o prazo de vigência da licitação é de dezoito (18) meses: “então nós temos dezoito 157 

meses entre licitar, construir, equipar, mobiliar e inaugurar”, pontuou a assistente social 158 

da SEASO, para não deixar de destacar que todas as etapas deste processo serão 159 

fiscalizadas pela Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (SEAB), 160 

disponibilizadora dos recursos. Após esta apresentação, vários conselheiros fizeram 161 

questionamentos aos profissionais e ao Secretário da Assistência Social em relação aos 162 

dados, projeções e números apresentados. A conselheira Maria Matilde Machado, da 163 

Associação dos Agricultores Familiares de Cascavel – AGRIVEL – questionou se haverá 164 

uma empresa apenas a ser a vencedora do edital, cujo contrato atual vence em três (03) 165 

de outubro próximo. “A proposta é que uma empresa vença, execute o restaurante e no 166 

Edital que nós fizemos coloca a possibilidade de até quatro unidades descentralizadas: 167 

ou seja, além dessas duas, se tiver recursos, futuramente, a gente pode implantar mais 168 

duas unidades descentralizadas que essa empresa vai ter a obrigação de cumprir com 169 

equipe e logística”, esclareceu o Secretário Hudson Moreschi Junior. “Como foi dito aí, 170 

vai produzir (as refeições) no restaurante (popular) do centro, a empresa vai ter que ter 171 

gente, vai ter que ter carro adequado pra transportar essa alimentação para os bairros e 172 

lá no bairro ela vai ter que ter as pessoas que vão servir e que vão fazer a limpeza do 173 

espaço”, detalhou o secretário, ressaltando que dentro de um processo terceirizado o 174 

município não consegue ter alcance para a disponibilização de profissionais com esse 175 

perfil, exemplificando que hoje o município não tem concurso de cozinheiro. “Aqui nós 176 

estamos tratando de um processo profissional: servir alimento à população requer todo 177 

um cuidado, tanto que a empresa tem que coletar amostras e cumprir todo um 178 

regramento para que não tenha contaminação”, explicou Hudson, justificando assim o 179 

fato de que estas novas unidades não venham a ser equipadas com cozinhas mas 180 

apenas recebam os alimentos já prontos para serem servidos. A grande preocupação da 181 

plenária, no entanto, e que gerou debates mais amplos e aprofundados, foi a de que o 182 

fornecimento dos insumos para a elaboração das refeições, fosse oriundo, pelo menos 183 

em parte, de produtos da agricultura familiar, como manifestou de início a conselheira 184 

representante da EMATER, Terezinha Barron. Que a empresa vencedora da licitação 185 

tivesse um vínculo com os produtores familiares de Cascavel para o fornecimento de pelo 186 

menos parte dos insumos a serem utilizados na elaboração destas refeições. Hudson 187 

explicou que, como se trata de uma terceirização, não é possível obrigar a terceirizada a 188 

comprar de determinado fornecedor, observando que existe um impeditivo legal para 189 

tanto. Terezinha argumentou então que se coloque no edital que se dê a preferência aos 190 

produtores de Cascavel, ao que o Secretário disse que isto foi feito, e lembrou, por outro 191 

lado, que a empresa, queira ou não, visa a economia na compra para ter uma margem de 192 

lucro maior. Lembrou também que o preço atualmente praticado no restaurante popular é 193 

de cinco reais e quarenta centavos (5,40) por uma refeição paga, sendo que destes três 194 

reais (3,00) o cidadão paga e o restante o município financia em contrapartida. Também 195 

presente à reunião, o Chefe do Núcleo Regional da SEAB de Cascavel, Manoel Márcio 196 

Chaves, ponderou que o objetivo principal do Governo do Estado em estar subsidiando 197 

este recurso é justamente envolver a agricultura familiar/regional e a economia solidária e 198 

que se não acontecer isto, o objetivo do projeto começa a ser prejudicado. “Tem que 199 

haver uma inclusão direta do fornecimento dos insumos possíveis da agricultura familiar 200 

para que haja realmente o cumprimento do objetivo e nós temos hoje na agricultura 201 

familiar vários produtos que são produzidos, os mesmos que atendem o PAA (Programa 202 



de Aquisição de Alimentos), e o PNAE (Programa Nacional da Alimentação Escolar). 203 

Então nós temos que dar prioridade para a agricultura familiar”, sentenciou o chefe do 204 

Núcleo Regional da SEAB em Cascavel. “E o meu parecer (enquanto chefe da SEAB) vai 205 

depender do que está escrito sobre isso no projeto”, alertou Manoel Márcio Chaves. “Não 206 

vamos dar motivo a impedimento, mas se terceirizar para uma empresa que vai comprar 207 

produtos de atacadistas, de grandes negócios, eu preciso transparecer isto no meu 208 

parecer”, acrescentou Chaves. E completou: “por que eu vou dar parecer favorável; por 209 

vários fatores, problema social urbano e também tem que ser dado atendimento ao 210 

agricultor familiar. Então vocês pensem bem na elaboração do projeto”, ponderou 211 

Chaves. O chefe da SEAB revelou ainda que o Estado tem vinte e três (23) municípios 212 

aptos a instalar o restaurante popular, restando apenas apresentar o projeto, 213 

considerando serem municípios com mais de oitenta (80) mil habitantes, com recursos da 214 

ordem de dez milhões de reais para este ano, não havendo prazo definido para tal. “Só 215 

que é o seguinte, quem chegar primeiro pega”, alertou Chaves, recomendando que se 216 

agilize estes processos por que pode não haver recursos para todos os municípios 217 

postulantes. Ainda em relação ao fornecimento dos insumos aos novos refeitórios, o 218 

conselheiro Anélio Casagrande, também da AGRIVEL, disse que com base em contato 219 

que teve com o chefe do setor de compras do restaurante popular, existe a possibilidade 220 

de que o produtor familiar possa oferecer diversos produtos a preços mais baixos que os 221 

de outros fornecedores, citando o caso da alface, sem contar tratar-se, via de regra, de 222 

um produto mais adequado e de maior qualidade, considerando as normas da política de 223 

segurança alimentar e nutricional. A assistente social Francieli também ponderou que, 224 

além do monitoramento e fiscalização da construção destas duas novas unidades, que o 225 

COMSANS faça o acompanhamento dos serviços que estarão sendo ofertados, como a 226 

qualidade das refeições. Por outro lado, ainda que a utilização de produtos da agricultura 227 

familiar não seja um requisito impeditivo do Edital –– a sugestão é pela preferência de 228 

sua utilização conforme assinalou Francieli – Manoel Chaves reforçou novamente sobre a 229 

condicionante de um parecer favorável por parte da SEAB: desde que atingidos os 230 

objetivos elencados na proposta: o atendimento à agricultura familiar, local, regional e à 231 

economia solidária e o oferecimento de alimentos saudáveis e adequados do ponto de 232 

vista alimentar e nutricional. Terezinha Barron entendeu que se coloque também no 233 

Edital que se estipule uma porcentagem mínima de produtos da agricultura familiar, 234 

porém com um teto máximo de valor por agricultor ao ano, dando espaço a que todos os 235 

agricultores tenham a possibilidade de acesso ao fornecimento destes produtos. Hudson 236 

Moreschi ponderou, no entanto, que apesar de estar firmando um compromisso com a 237 

plenária em relação ao tema, não se pode esquecer que existe um parecer jurídico na 238 

sequência, dentro de um processo de licitação. “O advogado pode vir e falar, vocês não 239 

podem direcionar nada disso porque o objeto é outro”, obtemperou o Secretário de 240 

Assistência Social. “A gente está aqui lutando pelo mesmo objetivo, mas podem ter aí 241 

algumas intempéries no caminho”. Na sequência das discussões, a secretaria-executiva 242 

do COMSANS fez a leitura do PARECER encaminhado em anexo à proposta de trabalho 243 

para a posterior deliberação. Finda a leitura, a presidente Maria de Lourdes Menon 244 

Schram colocou a matéria em votação, tendo tido PARECER FAVORÁVEL por 245 

UNANIMIDADE DE VOTOS, a proposta de trabalho de instalação dos dois novos 246 

restaurantes populares para a cidade de Cascavel. Apresentadas todas as ponderações 247 

e a deliberação da matéria, ficou acordado ainda que o COMSANS emitirá Resolução na 248 

qual ficará apontado em Edital que a empresa terceirizada vencedora da licitação deverá 249 

contemplar a aquisição de, no mínimo, 20% (vinte por cento) de produtos/insumos 250 

oriundos de produtores da agricultura familiar no preparo das refeições a serem servidas 251 

por estes restaurantes, devendo justificar à Secretaria Municipal de Assistência Social 252 

(SEASO) caso eventualmente não venha a atingir este percentual. Complementando, o 253 

Secretário Hudson e a Assistente Social Francieli acrescentaram que, com a conclusão 254 



do Edital, espera-se que pelo menos vinte e cinco por cento (25%) das obras estejam 255 

concluídas atém o mês de março. A presidente Lurdinha fez questão de acrescentar que 256 

fica como um objetivo de todos, de se pensar, depois da construção destes dois 257 

refeitórios, pelo menos mais dois que possam abranger regiões como o Bairro Periollo e 258 

que também são de uma carência total e a Região Norte, onde um restaurante popular 259 

seria bem vindo, assinalou. A conselheira Néia Alberton, representante do PROVOPAR, 260 

também fez uso da palavra para pontuar uma dificuldade em relação à aquisição de 261 

carnes para o preparo de refeições. Que os outros produtos se consegue manter através 262 

de doações, restando a dificuldade em relação às carnes para o preparo das cerca de 263 

cinco mil (5.000) refeições que disponibiliza em suas cozinhas. Ana Maria Formighieri 264 

(SEAGRI) de Lima alertou que nesta questão de carne é preciso bastante critério, 265 

devendo o fornecimento ser oriundo de abatedouro credenciado e registrado; que não se 266 

pode abrir mão deste quesito em nome da segurança alimentar destes produtos. 267 

Lembrou que o município não tem mais um abatedouro de bovinos, diferentemente do 268 

caso do frango, em que existe todo um acompanhamento. “É exigido tudo isso para ter a 269 

garantia de qualidade e procedência do alimento”, observou Ana Maria.  Finda esta 270 

discussão, a secretaria-executiva informou à plenária que a atual Mesa Diretora do 271 

COMSANS tem seu mandato vencendo neste mês de agosto, sendo que na próxima 272 

reunião ordinária deverá ser feita a eleição da nova Mesa Diretora, para o mandato 273 

2017/2018 (de um ano), com possibilidade de uma recondução, conforme o Regimento 274 

Interno do Conselho. O último ponto de pauta da 5.ª Reunião Ordinária do COMSANS de 275 

2017, apresentado para a Ordem do Dia de Deliberações pela conselheira Maria Matilde 276 

Machado (AGRIVEL), versou sobre deliberação de PARECER em relação a Projeto de 277 

Aquisição de Implementos Para a Cooperativa de Leite da Agricultura Familiar Com 278 

Interação Solidária – COOPLAF CASCAVEL. Maria Matilde fez uso da palavra, 279 

pontuando que se trata da aquisição, dentre outros equipamentos, de colheitadeiras para 280 

fazer silagem a beneficiar quarenta e dois (42) produtores. Ana Maria questionou sobre a 281 

responsabilidade de quem ficaria este maquinário, ao que Matilde explicou que será 282 

responsabilidade da própria Cooperativa, que fará o cronograma de trabalho e utilização 283 

destes equipamentos junto aos produtores de leite. O valor total do projeto técnico 284 

solicitado para a aquisição de implementos para a COOPLAF de Cascavel é de R$ 285 

219.925,00 (Duzentos e Dezenove Mil, Novecentos e Vinte e Cinco Reais), com o 286 

objetivo de equipar e promover o trabalho em cooperação da agricultura familiar, com a 287 

finalidade de melhoria no potencial de produção dos associados da COOPLAF 288 

CASCAVEL, buscando fortificar a produção de alimentos em pequenas propriedades da 289 

agricultura familiar. “Com o auxílio buscamos melhorar a renda e promover uma melhora 290 

na qualidade de vida dos cooperados, por meio de maquinários para uso coletivo, 291 

viabilizar a permanência e participação familiar no meio rural principalmente entre os 292 

jovens”, justifica o objetivo do projeto técnico encaminhado ao COMSANS pela 293 

conselheira Maria Matilde Machado. A proposta justifica que o quadro de associados da 294 

COOPLAF CASCAVEL tem se deparado com muitas dificuldades, sendo uma delas a 295 

falta de implementos agrícolas para produção da forragem de milho (principal alimento 296 

para o gado leiteiro). Diz que o projeto visa tornar viável o trabalho e desenvolvimento da 297 

agricultura familiar, com foco na produção de leite, fomentando a produção agroecológica 298 

quando possível, o protagonismo das mulheres e a sucessão familiar, a fim de garantir a 299 

produção de alimentos. Explica que a estruturação da Cooperativa se dará de forma que 300 

todos os associados sejam beneficiados com o uso dos equipamentos, tendo grupos de 301 

coordenação e assistência técnica, a fim de que todos possam diminuir seus custos de 302 

produção, melhorando assim a renda familiar destes pequenos produtores, que possuem 303 

suas propriedades na Zona Rural de Cascavel, no Reassentamento São Francisco, 304 

Reassentamento Santa Bárbara e Colônia Esperança, visto que na maioria das famílias a 305 

atividade leiteira é a principal fonte de renda, impactando de forma direta estas quarenta 306 



e duas (42) famílias associadas ativas. Apresentadas as ponderações da matéria, a 307 

presidente Maria de Lourdes Menon Schram consultou à plenária sobre a concordância 308 

em relação à deliberação do PARECER do projeto, visto ter sido apresentado nesta 309 

mesma reunião, ao que todos concordaram pela apreciação, com o compromisso de 310 

apresentação dos dados dos produtores a serem beneficiados e de notas da 311 

movimentação financeira do projeto, bem como do monitoramento da utilização destes 312 

equipamentos, conforme solicitou a conselheira Ana Maria Formighieri de Lima. Isto 313 

posto, colocou a matéria em votação, tendo sido o PARECER aprovado por unanimidade 314 

de votos, com a ressalva de que esta documentação seja apresentada para fiscalização 315 

do COMSANS. Ao término da 5.ª Reunião Ordinária, Lurdinha fez questão de lembrar da 316 

importância de que se reveste o COMSANS, na medida em que se trata de um conselho 317 

que engloba e perpassa diversas políticas públicas e secretarias, com o objetivo comum 318 

da busca de oferecer e propiciar o direito humano a uma alimentação adequada. Nada 319 

mais havendo a constar, a presidente deu por encerrada a reunião, às dez horas e 320 

quarenta e dois minutos e eu, Clécio Wanderley Bohn, Secretário-Executivo do 321 

COMSANS, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será subscrita por mim e 322 

pelos membros da Mesa Diretora do Conselho. 323 
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