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Aos dezoito dias do mês de Fevereiro de 2016, às 08:43hs, na sala de reuniões da 13 

Prefeitura Municipal de Cascavel, deu-se início à primeira Reunião Ordinária do Conselho 14 

Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Cascavel (COMSANS) do 15 

ano de 2016, com as ausências justificadas dos conselheiros Poliana Lauther (Secretaria 16 

de Assistência Social), Terezinha Barron (EMATER), Rosângela S. Ferreira (Cáritas 17 

Arquidiocese), Marinês Reolon e Vera Aparecida Anger (CEMIC), Paula F. Vasconcelos e 18 

Cláudia Regina Feliceti Lordani (UNIOESTE), além de Silvia Regina F. S. Oliveira e 19 

Cristiane de Godoy Sartori Zimmer (SEDS). Com a presença de onze entidades 20 

representadas e um total de quatorze conselheiros, a presidente do COMSANS, Vania 21 

Maria de Souza, deu início à reunião saudando aos presentes e solicitando a todos, 22 

conselheiros e demais participantes, que se apresentassem à plenária, visto tratar-se da 23 

primeira reunião de 2016. Primeiramente, apresentou-se Judite Bartzike, originária do 24 

município de Cafelândia, onde representa a ACAFAN – Associação Cafelandense de Apoio 25 

às Famílias Necessitadas de Cafelândia, assinalando que através desta associação, 26 

acabou se engajando em várias políticas públicas. “Hoje represento a CORESAN – 27 

Conselho Regional de Segurança Alimentar aqui da região de Cascavel, que fez uma 28 

mudança no ano passado. Primeiro nós tínhamos trinta e seis (36) municípios e agora nós 29 

estamos com vinte e oito (28)”, observou Judite. Assinalou que no ano passado era 30 

conselheira de Segurança Alimentar e Nutricional do CONSEA/PR e que neste ano passou 31 

a ser conselheira integrante da diretoria-executiva, tendo sido eleita como vice-presidente 32 

do CONSEA Estadual. “Fui convidada para estar aqui hoje e conhecer vocês e, na medida 33 

do possível, para fazer troca de experiências. Porque conhecimento todos nós temos, mas 34 

a gente tem de  correr atrás de conhecimentos de algumas diretrizes, principalmente a 35 

política de segurança alimentar, que é nova e ainda não é conhecida por todos. E quando 36 

se fala poucos, conhecem e não compreendem a extensão do Conselho de Segurança 37 

Alimentar e Nutricional. A amplitude dela”, explicou a vice-presidente do CONSEA/PR. “Eu 38 

agradeço o convite e o que eu puder colaborar e contribuir com vocês, a nossa CORESAN 39 

também e o Estado, o que eu puder fazer por Cascavel e pela nossa Região,  a gente está 40 

aí para ajudar”, completou. A presidente Vania acrescentou da importância de ter o apoio 41 

e participação de Judite, na medida em que esta representa um canal direto de integração 42 

com o Conselho Regional de Segurança Alimentar (CORESAN) e com a direção do 43 

Conselho Estadual de Segurança Alimentar (CONSEA/PR). “Então nós contamos Judite, 44 

com a sua contribuição, porque nós temos uma pendência em Curitiba”, referindo-se ao 45 

processo de Adesão do COMSANS ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 46 

Nutricional (SISAN), processo que está em Curitiba esperando pela apreciação do 47 

CONSEA/PR, a fim de que assim se efetive esta adesão e o município, a partir de então, 48 

possa dar início à construção de seu Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional 49 

e à Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. “Então, quem sabe, agora, 50 

com a sua presença, representando a CORESAN e o CONSEA/PR, a gente consiga 51 

avançar um pouco mais”, observou Vania. Acompanhando Judite, também se fez presente 52 



à reunião Roseli Bilhar de Souza, técnica do Departamento de Segurança Alimentar 53 

(DESAN) - Núcleo Regional da SEAB (Secretaria de Abastecimento de Cascavel), ao qual 54 

a segurança alimentar do Estado está atualmente vinculada. Roseli também se colocou à 55 

disposição do Conselho de Cascavel no que for possível, na medida em que aquele órgão 56 

também já vem dando este apoio desde a realização da III Conferência Municipal de 57 

Segurança Alimentar e Nutricional, que aconteceu no final do mês de junho de 2015. Na 58 

sequência, os demais conselheiros e presentes foram se apresentando à plenária. Maria 59 

de Lurdes Menon Schram, vice-presidente do COMSANS, fez uso da palavra para justificar 60 

a sua saída antecipada da reunião, na medida em que teria de participar de outra reunião, 61 

do Conselho de Assistência Social. Porém, deixou registrada para Judite Bartzike, a 62 

importância do apoio da CORESAN e da CAISAN/PR à segurança alimentar de Cascavel. 63 

“Porque eu acredito que este Conselho (COMSANS) seja um dos conselhos mais 64 

importantes para a população, para nós, porque quando se fala em segurança alimentar a 65 

gente está falando em saúde, em vida”, declarou a vice-presidente do COMSANS. Também 66 

esteve presente à reunião Regina Cordeiro, representante do PROVOPAR e do Bolsa 67 

Família , que também colocou sua estrutura à disposição do Conselho. Além dos 68 

conselheiros regulares e profissionais já citados, também se fez presente à primeira 69 

reunião ordinária do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável 70 

de Cascavel (COMSANS), Leila Martins Vianna, Diretora da Secretaria Municipal de 71 

Agricultura. Seguindo na ordem do dia, a presidente consultou à plenária sobre a 72 

concordância em relação à pauta da reunião. Não havendo reparos ou inclusão de temas 73 

de última hora, passou-se à apreciação e aprovação da ata da reunião anterior, de 74 

17/12/2015, que foi aprovada por unanimidade. Como último ponto de apreciação da 75 

Ordem do Dia, Vania passou a palavra para Ana Maria Formiguieri de Lima, 2.ª Secretária 76 

do COMSANS e conselheira representante da Secretaria Municipal de Agricultura 77 

(SEAGRI), a qual discorreu sobre curso de Formação Continuada, promovido pela 78 

Associação dos Nutricionistas do Oeste do Paraná – ANUOP – que acontece em cinco 79 

módulos, iniciando-se o primeiro módulo em 22/03/2016, das 08:00hs às 12:00hs e das 80 

13:30hs às 17:30hs – carga horária de 8 horas por módulo e total de 40 horas – sendo um 81 

encontro por bimestre. Os demais módulos estão marcados para os dias 24/05, 26/07, 82 

27/09 e 29/11, sujeitos a alteração, conforme material apresentado pela conselheira. Ana 83 

explicou que este curso já foi ofertado no ano passado, mas que na oportunidade os 84 

colegas nutricionistas das secretarias afins não puderam participar por não ter havido a 85 

liberação por parte dos gestores, tendo participado apenas a própria Ana Maria e a 86 

conselheira Teresinha Barron, da Emater. Ana testemunhou que a edição do ano passado 87 

já foi extremamente interessante e produtiva, quando se abordou a fundo a questão dos 88 

agrotóxicos. Que foi muito bom e um grande aprendizado. Seguiu explicando que, 89 

justamente, nesta segunda parte do programa, desta formação continuada que passará a 90 

ser abordada a partir dos módulos deste ano, está a abordagem de como elaborar o plano 91 

municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, por iniciativa do pessoal da ANUOP de 92 

Toledo, vendo a dificuldade dos diversos municípios em torno da questão. Citou 93 

particularmente o nutricionista da ANUOP, Rafael Heinrich, como um excelente profissional 94 

engajado na organização e coordenação do evento e com grande conhecimento na área 95 

(o referido profissional já havia participado como palestrante no 1.º Fórum Municipal de 96 

Segurança Alimentar e Nutricional de Cascavel, realizado em julho de 2014, nas 97 

dependências do auditório da Prefeitura Municipal de Cascavel, oportunidade em que se 98 

fez a escolha/eleição dos membros do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e 99 

Nutricional Sustentável de Cascavel – COMSANS. Na oportunidade, Rafael discorreu 100 

longa e detalhadamente sobre o uso de agrotóxicos e seus efeitos sobre a alimentação). 101 

Sobre o cronograma do curso para este ano, Ana Maria assinalou: “assim que eu recebi 102 

eu mandei, pra dar tempo de solicitar aos seus secretários e mostrar a importância da 103 

participação”. Explicou que as inscrições vão até o dia 26 deste mês de fevereiro. “Se for 104 



uma equipe maior da prefeitura tem desconto. Senão são duzentos reais por pessoa. Se 105 

for um grupo de cinco tem desconto”.  Reforçou que são cinco módulos, começando em 106 

março e terminando em novembro. “E vale a pena, porque sempre tem um professor 107 

trazendo coisas novas”, disse a representante da SEAGRI, e que não se trata de um curso 108 

apenas para nutricionistas, mas também para um espectro mais amplo de profissionais, 109 

como médicos veterinários, engenheiros agrônomos, assistentes sociais. A presidente 110 

Vânia sugeriu um convite por parte do COMSANS a Rafael Heinrich, a fim de participar da 111 

próxima reunião ordinária e discorrer mais detalhadamente sobre esta capacitação, o que 112 

foi da concordância de todos e o profissional será convidado a participar da reunião de 113 

março, que acontece em 17/03. Na sequência, a presidente Vania de Souza, trouxe ao 114 

conhecimento dos presentes ligação do Jornal HOJE, relatando do recebimento de 115 

denúncia de pais de escola referindo que a merenda ainda não teria chegado. Se era a 116 

função do COMSANS fazer essa verificação. “E eu fiquei na dúvida. É nossa função?”, 117 

questionou a presidente. Carla Patrícia Maffei, conselheira representante do Setor de 118 

Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação, observou que, na verdade, não. 119 

Que o fluxo correto seria ligar para o Ouvindo Cidadão, através do número 156, relatando 120 

o problema. “E aí a demanda chega até o Setor de Merenda Escolar”, pontuou Carla. Vania 121 

observou, no entanto, que os denunciantes não estariam dispostos a relatar a questão à 122 

Prefeitura, mas sim em levar a denúncia ao jornal, ao que Carla explicou que “contam uma 123 

história, mas aí, muitas vezes a gente vai verificar e não tem fundamento”. A presidente 124 

ponderou, mais uma vez, ter ficado em dúvida se esta seria a função do Conselho neste 125 

caso, considerando ainda ter visto, dias antes, postado nas redes sociais, uma grande 126 

quantidade de mercadorias na Merenda Escolar. Judite Bartzike assinalou, a propósito do 127 

tema, que é por isso que se fala que o Conselho é amplo nas diversidades que existem em 128 

Segurança Alimentar e Nutricional. “Envolvendo o alimento, qualquer ramo, qualquer 129 

segmento, primeiro tem que seguir a primeira instância. Nesse caso, o comitê gestor do 130 

município está atuante? Se ele está atuante a primeira denúncia tem que ir direto para este 131 

comitê”, explicou a vice-presidente do CONSEA/PR. “Esse comitê vai fazer esse estudo e 132 

se ele vê que não consegue achar um caminho, uma solução, ele encaminha aqui para o 133 

Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional. Se vocês virem que a solução é mais 134 

complicada, vai para o CORESAN. Não resolveu, vai direto para o Estado”, pontuou Judite. 135 

“Mas tudo o que envolve alimento, no município de Cascavel, tem que passar pelas 136 

instâncias que tem no município. Nesse caso, ele deve ter o gestor municipal. Não resolveu, 137 

a instância maior são vocês aqui”, esclareceu. “Se vocês não conseguirem resolver, aí 138 

vocês têm a segunda instância que é a CORESAN, para poder articular e resolver”. 139 

Segundo observou Bartzike, tudo o que envolve a agricultura familiar, o Bolsa Família, PLC, 140 

envolve alimento, seja de qualquer processo, o Conselho de Segurança Alimentar faz parte, 141 

tem o compromisso e a autonomia de verificar como está e o que está acontecendo. Que 142 

apesar de não ser um conselho deliberativo, tem o compromisso de encaminhar para os 143 

órgãos competentes para que se resolva. Carla Patrícia, citando a reportagem, disse que 144 

o susto foi grande, pela chamada de capa citar que as crianças do CMEI (Centro Municipal 145 

de Educação Infantil) estariam sem alimentação. E depois a reportagem se referindo a uma 146 

escola de tempo integral e que as crianças estariam recebendo arroz e feijão no café da 147 

manhã. “Então, geralmente, quando acontece qualquer tipo de denúncia , e o pessoal 148 

denuncia mesmo, eles ligam no 156, a denúncia/demanda cai lá na Merenda e a gente vai 149 

investigar”, explicou Carla. “Vai, investiga, faz o relatório e geralmente o Conselho vai 150 

também e faz o relatório, pra gente passar pra cima e estar respaldado para responder”. 151 

Vania observou mais uma vez ter ficado na dúvida, por entender tratar-se de uma questão 152 

administrativa da Secretaria de Educação. “Porque se tivessem tido a denúncia de que o 153 

alimento estava estragado, animais peçonhentos, aí nós entraríamos”, exemplificou  154 

“Agora, que estaria faltando, eu achei uma denúncia muito vaga e recomendei que 155 

entrassem em contato com o próprio Secretário de Educação para que ele soubesse qual 156 



escola é e tudo o mais. Até porque a gente sabia que tinha alimentos em abundância”. 157 

Judite entendeu que, diante da circunstância, a presidente Vania tomou a atitude correta 158 

por existirem os conselhos e comitês para isto. “Tem os órgãos para isso e que cada um 159 

assuma o seu papel”, sentenciou a presidente do CORESAN. “É correto que você 160 

encaminhou para a Educação e é a Educação quem tem que articular isso. Não resolvendo 161 

a situação aí vem para a segunda instância”. Judite alertou ainda para o fato de que a 162 

Segurança Alimentar é ampla e engloba várias secretarias. Que trata de um tema delicado: 163 

o alimento e a água, particularmente em um ano político, em que a tendência é que estas 164 

denúncias se intensifiquem de todas as partes para aguçar a população. Carla Patricia 165 

entendeu se tratar de uma situação atípica, ao explicar que em todo o começo e meio de 166 

ano se faz um abastecimento fechado nas escolas e os CMEI's. “E no decorrer do ano é 167 

que as escolas e CMEI's vão controlando os estoques. “A gente não sabe o número de 168 

crianças que vai começar no começo do ano. Então a gente manda “a merenda fechada”, 169 

que é como a gente fala. Todo começo e todo o meio de ano”, explicou a conselheira da 170 

SEMED. “Então, nossa que surpresa: como assim não tem. O depósito está cheio. Tem 171 

merenda pra aguentar dois, três meses”. Fez questão de lembrar mais uma vez que ficou 172 

muito confuso, pelo chamamento da capa do jornal citar um CMEI e depois no corpo da 173 

matéria falar de uma escola em tempo integral. Vania perguntou sobre o comitê gestor 174 

citado por Judite, ao que Carla explicou tratar-se do Conselho Municipal de Alimentação 175 

Escolar (COMAE). Carla disse que o COMAE já faz este papel e de forma muito 176 

competente. Judite Bartzike acrescentou, mais uma vez, que, apesar de já estar se 177 

perpetuando desde dois mil e nove (2009), se trata de uma política nova e um tanto confusa 178 

por ser muito ampla em se comparando a todos os outros Conselhos e que abrange todos 179 

os segmentos envolvendo a pessoa humana e o Planeta. “Porque o comprometimento em 180 

Segurança Alimentar envolve ar, água, terra e alimento e o próprio ser humano. Quer dizer: 181 

é a essência da vida e ela envolve tudo. E nem todo mundo tem essa compreensão de que 182 

todos nós somos responsáveis por isso”, asseverou a vice-presidente do CONSEA/PR. 183 

Carla Patrícia acrescentou que se observa, de forma geral, que as pessoas que estão de 184 

fora, não têm uma visão de como é o processo. “Então é muito fácil você ir lá e denunciar 185 

e falar que a coisa está errada, sem saber como funciona”, assinalou, acrescentando que 186 

atendeu várias denúncias no ano passado e todas aquelas procedentes são devidamente 187 

encaminhadas a quem de direito. “Mas geralmente quem denuncia, não tem noção daquilo 188 

que está falando”, concluiu. Ainda sobre o curso de formação continuada a ser ministrado 189 

pela ANUOP, abordado pela conselheira Ana Maria, a presidente Vania disse que será 190 

enviado ofício aos secretários das pastas envolvidas com a segurança alimentar, 191 

solicitando apoio aos profissionais destas áreas que tiverem interesse em participar. Ana 192 

Maria revelou que para um grupo de cinco pessoas, o valor da inscrição ficaria em 193 

novecentos reais (R$ 900,00) e a inscrição individual em duzentos reais (R$ 200,00), sendo 194 

a inscrição apenas até o dia 26 de fevereiro. Prosseguindo com a pauta da 1.ª Reunião 195 

Ordinária do COMSANS em 2016, no item Informes Gerais, a1.ª Secretária Sheila Bill 196 

Becker procedeu a leitura de ofício da Associação Regional dos Engenheiros Agrônomos 197 

de Cascavel – AREAC – designando as engenheiras agrônomas Luciana Regina Vieira 198 

Predebon e Silvana Mari de Rossi Papa como conselheiras titular e suplente, 199 

respectivamente, daquela associação junto ao COMSANS. Na sequência, como último 200 

ponto de pauta dos Informes Gerais, a presidente Vania de Souza perguntou à vice-201 

presidente do CONSEA/PR sobre o andamento do processo  de adesão do COMSANS ao 202 

Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN). Judite Bartzike revelou 203 

que, por questões financeiras e administrativas o Conselho Estadual de Segurança 204 

Alimentar e Nutricional (CONSEA/PR) esteve inativo por cerca de um ano e seis meses, 205 

ficando assim vários processos de adesão de municípios paranaenses à espera de análise 206 

e deliberação. Mas que a partir de agora este processo deverá ser agilizado. 207 

Comprometeu-se pessoalmente, como vice-presidente do CONSEA/PR, a não medir 208 



esforços para que o processo de adesão do COMSANS seja apreciado o mais rapidamente 209 

possível. Revelou que as reuniões do CONSEA/PR serão retomadas já a partir deste mês 210 

de fevereiro, quando se passará a apreciar todas as matérias e processos acumulados. 211 

Vania lembrou que, sem a apreciação e oficialização da adesão do município de Cascavel, 212 

o Conselho fica engessado e sem capacidade de implementar de forma mais efetiva as 213 

políticas de segurança alimentar no município. Judite disse que esta demanda não se 214 

restringe a Cascavel, mas que são trinta e seis municípios paranaenses (Cascavel entre 215 

eles) pedindo a liberação da adesão. Disse ainda que agora integra uma Câmara Temática, 216 

responsável justamente pela parte da documentação – e a primeira pauta da próxima 217 

reunião será justamente a avaliação dos processos de adesão dos municípios para 218 

posterior avaliação e deliberação por parte da plenária do CONSEA/PR.  “Então acredito 219 

que final de março a gente já passou toda essa documentação e a liberação para vocês”, 220 

apontou. “A primeira reunião do CONSEA Estadual é só da diretoria executiva, justamente 221 

para avaliar toda esta demanda”, acrescentou, para completar que a reunião ordinária 222 

acontecerá apenas no mês de março, quando o processo de adesão poderá entrar em 223 

pauta na plenária do CONSEA/PR. Vania argumentou junto à vice-presidente do CONSEA 224 

Estadual e presidente do CORESAN o conselho cascavelense aguarda com ansiedade 225 

esta adesão, a fim de que não haja um esfriamento do interesse por parte de seus 226 

integrantes. Levar este pedido, porque está sendo um obstáculo para que o Conselho 227 

possa prosseguir em sua plenitude. “Porque a partir das adesões é que os conselhos 228 

começam a ter posse, a ter propriedade para fazer alguma coisa nos seus municípios”, 229 

corroborou Judite Bartzike. “Temos aí os agricultores, que estão aqui e que vêm de longe. 230 

E a gente quer começar a formar comissões de visitas aos produtores do PAA, mas a gente 231 

está com as mãos amarradas porque ainda não podemos decidir nada”, acrescentou a 232 

presidente do COMSANS. A despeito do tema, o secretário-executivo do COMSANS trouxe 233 

ao conhecimento da plenária, e-mail enviado pela secretaria-executiva da CAISAN/PR, 234 

informando que na reunião de dezembro de 2015 do Conselho Estadual esta questão não 235 

foi apreciada, por conta da eleição da mesa diretora  do CONSEA/PR, mas que deverá 236 

entrar em pauta na próxima reunião ordinária do mês de março, conforme adiantado por 237 

Judite Bartzike, que ficou de se empenhar pessoalmente na aprovação da adesão do 238 

COMSANS junto ao Conselho Estadual. Vania agradeceu a prestatividade da vice-239 

presidente do CONSEA/PR, torcendo para que a partir de março já se tenha novidades em 240 

relação a esta adesão. Como próximo e último item de pauta da reunião ordinária de 241 

fevereiro, a presidente do COMSANS passou a palavra à conselheira Raquel Marca, 242 

também representante da Secretaria da Agricultura e coordenadora do Programa de 243 

Aquisição de Alimentos – PAA do Município, a fim de discorrer sobre as atividades e 244 

melhorias do programa ao longo do ano de 2015 e início de 2016. Fazendo um breve 245 

resumo do PAA no ano passado, apontou um ciclo de atividades do programa entre 15 de 246 

setembro e 23 de dezembro, contando com um valor fechado de hum milhão e oitocentos 247 

mil reais (R$ 1.800.000,00), sendo que deste valor se fechou o ano com seiscentos mil 248 

reais (R$ 600.000,00), sendo pagos 355 agricultores cadastrados e recebidos cento e 249 

cinquenta e seis mil quilos de produtos (156.000 Kg), com média de 52 mil por mês. 250 

Explicou que o PAA voltou às atividades no dia 15 deste mês, com proposta até dezembro 251 

de 2016. “Nos resta hum milhão e duzentos e cinquenta mil reais (R$ 1.250.000.00) para 252 

gastar neste período todo”, retratou a coordenadora do PAA Municipal. No tocante aos 253 

problemas da estrutura do PAA, Raquel revelou que no dia vinte e dois de janeiro, a equipe 254 

do PAA, juntamente com a diretora da Secretaria de Agricultura e dos secretários se 255 

reuniram com o prefeito, para levar até ele todos os problemas, tanto com infraestrutura 256 

como com falta de pessoal. Raquel revelou que o próprio prefeito esteve visitando as 257 

instalações do PAA no dia 02 de fevereiro, tendo pedido à equipe que se empenhasse em 258 

receber e que quando tivesse bastante produtos lá, que o chamassem para que pudesse 259 

ter uma ideia de como é o dia a dia do PAA quando em plena atividade. “Mostrou bastante 260 



interesse só que esbarra na falta de dinheiro mesmo”, assinalou Raquel, que citou como 261 

um dos principais problemas do momento a falta de espaço e de estrutura para armazenar 262 

certos tipos de produtos e alimentos, citando especificamente o caso do iogurte, que 263 

precisa ser acondicionado em local com refrigeração adequada, exigência da Vigilância 264 

Sanitária. Maria Matilde Machado, conselheira da Associação dos Agricultores Familiares 265 

de Cascavel (AGRIVEL) destacou um descompasso entre os prazos de liberação de 266 

recursos, fazendo com que os agricultores tenham dificuldades em planejar seus 267 

cronogramas de produção e entrega, ao que Raquel assinalou entraves burocráticos no 268 

programa e de liberação de verbas, causando estes descompassos. Maria Matilde sugeriu 269 

já elaborar a programação de um novo projeto de PAA, para tentar evitar estes 270 

contratempos. Raquel entendeu a argumentação, mas assinalou que se fica de mãos 271 

atadas junto ao Programa em nível Federal, esperando adequações do Sistema e outros 272 

entraves burocráticos.”A gente está organizando pra tudo funcionar bem trabalhando a 273 

cada bimestre”, explicou Raquel. “Mas não dá para pensar hoje lá para 2017”, ressalvou a 274 

coordenadora municipal do PAA.  “Não é uma política nossa; não é um recurso do 275 

Município que a gente tem a disponibilidade”, lembrou a diretora da SEAGRI, Leila Martins 276 

Vianna, lembrando que para a liberação de nova proposta, existe toda uma prestação de 277 

contas correspondente. “E isso vai, análise mais análise, às vezes demora mais de um 278 

ano”, acrescentou Leila. Raquel assinalou que, face à instabilidade de repasse de recursos 279 

e aos entraves burocráticos, o agricultor deveria buscar não depender tanto desta fonte de 280 

renda, mas em compensação aproveitar a estrutura técnica que o programa oferece em 281 

nível municipal, a fim de que potencializar a qualidade de seus produtos no mercado. 282 

“Aproveita o PAA, tudo o que ele está te passando, para você abrir o teu mercado e não 283 

simplesmente para o PAA”. Apesar de todas as dificuldades apontadas, Maria Matilde 284 

Machado reconheceu que se teve grandes avanços e que deverá haver bastante produção 285 

neste ano. “Tivemos muitos avanços a partir do PAA”. Leila Martins Viana acrescentou que 286 

o objetivo da Secretaria de Agricultura não se restringe ao PAA. “Nós temos diversos 287 

produtores que são atendidos pelos técnicos, pelos nossos médicos veterinários; temos 288 

praticamente noventa pequenas agroindústrias que nós estamos acompanhando serviços 289 

de inspeção. Nós temos  cisne e Cascavel é pioneiro no SISBI (Sistema Brasileiro de 290 

Inspeção de Produtos de Origem Animal)”, relacionou a diretora da SEAGRI. “Nós temos 291 

toda uma estrutura que o pequeno agricultor, a agricultura familiar tem um suporte lá na 292 

propriedade e que ele não dependa só do PAA”. Leila acrescentou ainda que se tenta 293 

despertar nos produtores a qualidade. “O que vocês vão entregar, como é que vocês vão 294 

entregar. Muitas vezes a gente devolve os produtos do PAA. Por que? Porque a gente paga 295 

um preço justo e quer um produto de qualidade”, observou. “Não é porque vai para 296 

entidades, para famílias carentes ou coisa assim  que tem que ser um produto ruim. Nós 297 

estamos pagando por um produto bom”. A diretora da Secretaria de Agricultura destacou 298 

ainda que, “além de a gente receber um produto bom, a gente tenta  passar para o produtor 299 

que é aquilo que é a atividade dele, é o comércio dele. É dali que sai o sustento dele. Então 300 

ele tem que entregar um produto bom, independente se é da Merenda Escolar, para o PAA 301 

ou o comércio local”. Concluindo sua participação, Leila testemunhou que “a gente só tenta 302 

ajudar. Além das meninas que atendem o recebimento, nós temos toda uma estrutura 303 

técnica que faz o acompanhamento de campo, que faz a assistência técnica, que faz 304 

reunião. Nós estamos tentando diversificar os produtos lá e já entramos junto com a 305 

FUNDETEC e outras instituições, com outros produtos e com melhor qualidade nutricional. 306 

E é isso que a gente está levando”, finalizou Leila Martins Vianna. Citou  produtos, como 307 

alho e peixe, como exemplos de produtos de qualidade otimizada com base em um 308 

trabalho de qualidade que já vem sendo desenvolvido já há três ou quatro anos. “Todo o 309 

peixe que vai para a Merenda são produtores nossos que entregam”, lembrou a diretora. 310 

Anélio Casagrande, agricultor e também conselheiro da AGRIVEL, relatou a necessidade 311 

de se encontrar uma maneira de saber a hora certa de plantar. “Porque o produto chegou 312 



na hora, tem que colher, senão ele perde”. Ana Maria citou o exemplo da Merenda, que 313 

ainda em novembro foi encaminhado para os setores do município a demanda referida 314 

pela Merenda Escolar. “Nós temos todo um processo que passa pela Secretaria da 315 

Educação, passa pelo Jurídico. E a informação que eu tive é que não era prioridade. Tinha 316 

vinte e dois processos antes e essa semana virou prioridade. Mas em novembro tinha sido 317 

encaminhado. Então quer dizer: elas fazendo a parte delas, a gente faz a nossa parte – é 318 

encaminhado. Mas tem todo um processo “burrocrático” que vai emperrando”, lamentou 319 

Ana Maria. Maria Matilde Machado, complementou, por sua vez, que não tem nenhuma 320 

dúvida do comprometimento e competência dessa equipe da Secretaria de Agricultura em 321 

dar todo o suporte e condição possível aos produtores da agricultura familiar de Cascavel. 322 

“Se não tivesse essa equipe da Agricultura, o que seria de nós”, declarou Maria Matilde, 323 

ao observar a dificuldade de se produzir alimentos nesta modalidade de agricultura familiar, 324 

em meio a um sistema de produção fortemente baseado em grandes propriedades e na 325 

monocultura. “Nós estamos aqui na agricultura familiar sobrevivendo a isso”, concluir a 326 

conselheira representante da AGRIVEL. Lembrou, por fim, da necessidade de se reforçar 327 

a ideia do chamado “Plano Produtivo”, abordando a questão do planejamento da 328 

diversificação, do acompanhamento técnico da produção, para se ver o que é possível 329 

plantar e o melhor momento para tal. Ana Maria observou que a EMATER já faz este 330 

planejamento com os produtores; que os técnicos da SEAGRI, estão indo às comunidades 331 

para fazer este planejamento com os produtores . Raquel Marca destacou a importância 332 

da medida: “porque senão todo mundo planta mandioca, todo mundo planta alface. Ou 333 

seja: não é possível pegar”, assinalou. “O que a gente queria era, cada propriedade, o que 334 

era possível produzir naquela propriedade. Diversificar”, exemplificou Raquel. “Só que nós 335 

temos poucos técnicos. Cada técnico atende em média 150 produtores e não dá conta, 336 

fora todos os outros programas”, lamentou. Ana Maria e Raquel citaram o caso da 337 

mandioca que, pela grande quantidade recebida, começou a apresentar escurecimento por 338 

não estar embalada a vácuo, obrigando à diminuição de sua produção por não ter onde 339 

armazenar. Ana Maria citou ainda o caso do milho verde, entregue por uns com grande 340 

qualidade, mas também casos em que estava passado, bem como de produtos em que a 341 

parte boa estaria colocada em cima, escondendo-se a parte ruim ao fundo, situações que, 342 

observou, precisam ser trabalhadas com o produtor. Leila Martins Vianna reforçou que se 343 

tenta passar para o produtor uma cultura, uma educação, de que ele está recebendo por 344 

um produto bom e tem que entregar uma coisa boa. Carla Patrícia acrescentou que o que 345 

se recebe do pequeno produtor na Merenda Escolar é inspecionado , para se ver se está 346 

dentro daquilo que se pede no Edital. “Se não estiver conforme a gente vai devolver. 347 

Porque vai chegar na Escola e vai chegar no CMEI”. Raquel fez questão de alertar para o 348 

fato de que, confirmada a má qualidade, vendo a impossibilidade de se consumir, em 349 

alguns casos não sendo nem aceito ou devolvido na sequência, sendo o agricultor 350 

penalizado. Judite Bartzike atentou para a pontuação negativa que pode incorrer ao 351 

histórico do produtor para uma próxima adesão ao programa visando a entrega deste 352 

produto ou outros mais. “É um trabalho de formiguinha mesmo, de conscientização”, 353 

assinalou Judite, para conscientizar o agricultor que este programa não se resume à 354 

Merenda Escolar mas que é para a população em geral, distribuído para todo mundo, no 355 

mercado popular, nas feiras e nos próprios supermercados. “É um processo que está 356 

seguindo aos poucos mas que está chegando no mais próximo do ideal”, concluiu a vice-357 

presidente do CONSEA/PR. Ana Maria lamentou ainda um certo desleixo por parte de 358 

algumas entidades, que não estariam manipulando corretamente os produtos recebidos, 359 

jogando-os de qualquer maneira e prejudicando assim a sua qualidade. A presidente Vania 360 

sugeriu a elaboração de um comunicado às entidades alertando para que estes produtos 361 

sejam manipulados com mais delicadeza.  Raquel observou que já foi feita reunião com as 362 

entidades alertando para esta situação. “Eu armazeno da melhor maneira possível (PAA). 363 

Então por que chega assim lá (entidade)”. Apontou ainda o caso do iogurte, que não seria 364 



entregue caso a entidade recebedora não trouxesse uma caixa térmica condizente para 365 

ser acondicionado e transportado. Leila Martins Vianna revelou ainda que já existem 366 

reuniões marcadas com os produtores das comunidades, onde os técnicos da SEAGRI 367 

estarão orientando e conscientizando sobre as normas de entrega de seus produtos. “Não 368 

que eles não saibam: mas a gente faz questão. O problema é a hora que a entidade vem 369 

e usa de descaso. Eu estou ganhando, não tem custo pra mim, então joga”, lamentou a 370 

diretora da SEACRI. Ao final da reunião, Leila ainda fez um convite a todos a fim de 371 

participarem de uma palestra com o teólogo Leonardo Boff, a acontecer no dia 03/03/2016, 372 

com o tema “Cuidando a Nossa Casa”, mesmo tema utilizado pela Campanha da 373 

Fraternidade, explicou. Voltado para a questão da justiça social, do saneamento, de 374 

abastecimento de água potável, limpeza urbana. A palestra é gratuita, no dia 03/03, das 375 

08:30hs às 11:00hs, nas dependências do Teatro Municipal. Orientou aos interessados em 376 

participar que entrem em contato com ela e/ou Ana Maria, na SEAGRI, a fim de passar 377 

nome e dados pessoais até o dia 25/02, na medida em que são apenas setecentos e 378 

cinquenta (750) lugares para os participantes. Nada mais havendo a constar, a presidente 379 

deu por encerrada a reunião, às dez horas e cinco minutos e eu, Clécio Wanderley Bohn, 380 

Secretário-Executivo do COMSANS, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será 381 

subscrita por mim e pelos membros da Mesa Diretora do Conselho. 382 
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