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Aos vinte e um dias do mês de setembro de 2017, às 08:45hs, na sala de reuniões da 12 

Secretaria Municipal de Saúde, deu-se início à sexta Reunião Ordinária do Conselho 13 

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

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

dezessete 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 (Lurdinha) que, após a saudação inicial, deu início aos trabalhos e  como 18 

primeiro ponto da pauta colocou em votação a aprovação da pauta da 6.ª Reunião 19 

Ordinária, bem como da ata da reunião anterior, de dezesseis (16) de agosto do corrente, 20 

a qual foi aprovada pela unanimidade dos conselheiros votantes. Na sequência, passou a 21 

palavra à secretaria executiva que fez a leitura do Ofício 078/2017, da Secretaria 22 

Municipal de Desenvolvimento Econômico – SEMDEC – nomeando os novos 23 

conselheiros daquela pasta junto ao COMSANS, sendo eles: Kátia Lismeia Muller (titular) 24 

e Maristela Becker Miranda (suplente). Também foi recebido pela secretaria-executiva do 25 

COMSANS o Memorando 113/2017, da Unioeste, nomeando como conselheira suplente 26 

daquela entidade a nutricionista Josene Cristina Biesek, em substituição a Claudia 27 

Regina Felicetti Lordani. Finalizada a leitura dos Informes Gerais, passou-se à pauta 28 

única da 6.ª Reunião Ordinária do COMSANS, referente à eleição da Mesa Diretora para 29 

o Mandato 2017/2018, oportunidade em que a presidente Lurdinha abriu a palavra aos 30 

presentes a fim de que possíveis interessados viessem a colocar seus nomes à 31 

disposição para compor as quatro vagas da Mesa, na medida em que até a data da 32 

reunião nenhum nome ou chapa havia se inscrito para concorrer. Ao passo de alguns 33 

debates e ponderações sobre o tema, a plenária entendeu, por unanimidade, que a atual 34 

presidente, Maria de Lourdes Menon Schram deveria continuar à frente do Conselho, 35 

bem como as demais integrantes da mesa, a saber: Anna Paula Liberali (SESC), como 36 

vice-presidente; Ana Maria Formighieri de Lima (Secretaria de Agricultura), como primeira 37 

secretária; e Jeicylene Brustolim (Secretaria de Saúde), como segunda secretária. Vários 38 

conselheiros justificaram a continuidade de Lurdinha por entenderem o caráter agregador 39 

e de liderança positiva que exerce junto aos demais integrantes e seu trânsito e 40 

experiência na área de segurança alimentar e nutricional do município, notadamente de 41 

seu trabalho como presidente da Pastoral da Criança e o desenvolvimento de ações e 42 

programas de alimentação e nutrição junto a crianças e famílias em situação de 43 

insegurança alimentar. Finda a apreciação da Ordem do Dia e nada mais havendo a 44 

deliberar, a presidente deu por encerrada a reunião, às nove horas e quarenta e cinco 45 

minutos e eu, Clécio Wanderley Bohn, Secretário-Executivo do COMSANS, lavrei a 46 



presente Ata que, após lida e aprovada, será subscrita por mim e pelos membros da 47 

Mesa Diretora do Conselho. 48 
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