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O Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 2021-2024 é constituído pelo 
conjunto de ações do governo federal que buscam garantir a segurança alimentar e 
nutricional e o direito humano à alimentação adequada à população Paula Freitas. 
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1-IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO  
 

1.1 MUNICÍPIO: Paula Freitas/PR 
Nível de gestão: Básica 

Porte populacional: Pequeno Porte I  

Período de execução: 2021/2024 

 

1.2 Prefeitura Municipal de Paula Freitas 

Prefeito Municipal: Sebastião Algacir Dalpra 

Vice-prefeito: Alcides Aparecido de Brito 

 

1.3 Órgão ao qual o Conselho Municipal está vinculado:  

Nome do Órgão Gestor: Secretaria Municipal de Assistência Social 

Responsável: Marlene dos Santos Dalpra 

Endereço: Rua Gustavo schawartz 375 

Bairro: Centro                                 CEP: 84630-000 

Telefone: (42) 3562-1295  

E-mail: acaosocial@paulafretais.pr.gov.br 

 

1.4 Membros da CAISAN 

Secretaria Municipal de Assistência Social – MARLENE DOS SANTOS 

DALPRA 

Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto – ROSANE CLEIDE 

RESSEL 

Secretaria Municipal de Saúde – MARIA ROSEMEIDE KIMITA 
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Secretaria Municipal de Agricultura – GILDO ZABOROSKI 

1.5 Membros do COMSEA  

GOVERNAMENTAIS: 

Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto 

Titular: Fabiana Patricia Habeck 

Suplente: Iloi Levandoski 

Secretaria Municipal de Assistência Social 

Titular: Sonia Froelich 

Suplente: Marlene dos Santos Dalpra 

Secretaria Municipal de Saúde 

Titular: Maria Rosemeide Kimita 

Suplente: Marcio J. Bernadini 

Departamento de Agricultura: 

Titular: Célia Regina Matos Marcon 

Suplente: Luiz Sergio Oleksichen 

 

NÃO GOVERNAMENTAIS: 

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Paula Freitas. 

Titular: Maria Ivonete Stokolosa 

Suplente: Maria Terezinha Batista 

AMPF – Escola Mauro de Oliveira Cavallin 

Titular: Joana Tenczena de Lara 

Suplente: Maria Adriana de Lara Alves 

APMF – Escola Municipal Barão do Rio Branco 

Titular: Marcio Ultchak 

Suplente: Josymeri Tarczewski Lesoski 

APMF – Escola Municipal Professor Paulo Ider Hermann 

Titular: Rosa Michalski Levandoski 

Suplente: Sirlei Lisoski 

APMF – CMEI Juliana Aparecida Bueno 
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Titular: Beatriz Ramos 

Suplente: Maria de Lurdes Ciukalio 

APMF – CMEI Ruth Jensen de Lara 

Titular: Analina Levandoski 

Suplente: Analice Levandoski de Lara 

APMF – Neuza Beety Franco 

Titular: Marlene Cordeiro 

Suplente: Terezinha Lalik Montipó 

Sindicato Rural de Paula Freitas 

Titular: Gabriel Bormann Chued 

Suplente: Vitor Chued 

 
1.6 Comissão técnica responsável pela elaboração do Plano Municipal de 
Segurança Alimentar 
Membros da Comissão técnica da Câmara Intersetorial Municipal de Segurança 
Alimentar e Nutricional – CAISAN de Paula Freitas – PR  

Representante da Secretaria Municipal de Assistência Social: SONIA 
FROELICH 

Representante da Secretaria Municipal de Saúde: MARIA ROSEMEIDE KIMITA 

Representante da Secretaria Municipal de Educação: FABIANA HABECK 

Representante do Conselho de Segurança Alimentar (Presidente) MARLENE 
CORDEIRO 

Representante do IDR – Instituto de Desenvolvimento Rural – IAPAR – 
EMATER: CÉLIA REGINA MATOS MARCON 

Representante da Secretaria Municipal de Agricultura – GILDO ZABOROSKI 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

 

2. APRESENTAÇÃO 

 

O Plano Municipal de Segurança Alimentar do Município de Paula Freitas-

PR corresponde ao quadriênio de 2021-2024 e se apresenta como um 

compromisso assumido entre o Governo Municipal e o Governo Federal. A 

Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) consiste na realização do direito de 

todos ao acesso regular e permanente de qualidade, em quantidade suficiente, 

sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base  

práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitem a diversidade 

cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis 

(Lei nº 11.346/2006). 

Com a finalidade de ordenar os esforços para o desenvolvimento do 

município de Paula Freitas, foi criado o Plano Municipal de Segurança Alimentar 

onde foram colocados eixos de trabalho com metas que deverão ser 

desenvolvidas para o quadriênio 2021 a 2024. 

Com esse plano queremos oportunizar aos cidadãos interessados no 

desenvolvimento e que acreditam poder fazer parte deste processo, o 

engajamento como todos os demais segmentos ligados a Segurança Alimentar 

do município, contribuindo cada qual com suas características para a 

consecução dos objetivos propostos. 

 

3. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICIPIO. 

Localização                                          Limites do Município 

 

FONTE: IPARDES                                        FONTE: IPARDES                                           
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3.1 Localização, com os limites Geográficos: 

- Ao Norte e Leste com o Município de Paulo Frontin; 

- Ao Sudoeste; Sul e Sudeste com o Estado de Santa Catarina; 

- Ao Oeste e Nordeste com o Município de União da Vitória. 

- Distancia de: Curitiba 220 Km e de União da Vitória 22 km. 

- Microrregião: União da Vitória. 

- Mesorregião:  Sudeste Paranaense 

- Altitude da sede: 754 m. 

3.2 Ocupação histórica e atual 

O município de Paula Freitas foi instalado em 08 de dezembro de                                   

1964. O nome da cidade é homenagem ao engenheiro civil Dr. Paula Freitas, 

que dirigiu a construção do trecho da Estrada de Ferro São Paulo - Rio Grande 

Railway, que passa pelo território do atual município de Paula Freitas. 

É um município pertencente à Mesorregião Sudeste Paranaense e na 

microrregião de União da Vitória da qual ocupa o extremo leste. É ainda o único 

município dessa microrregião situado a leste da capital regional (União da 

Vitória), confrontando com a parte sul da microrregião de Irati; a fronteira sul do 

município é o Rio Iguaçu, que aí separa os estados do Paraná e de Santa 

Catarina. 

Paula Freitas participa, no contexto econômico primário da mesorregião 

Sudeste, explorando principalmente soja, milho, feijão, fumo, batata, melancia e 

erva-mate entre outras culturas. São visíveis as marcas da introdução das 

culturas mecanizadas de grãos, verificando-se constante incremento das áreas 

dedicadas ao binômio soja-milho, cujas terras têm declividades adequadas às 

lavouras mecanizadas, sendo de planas a levemente onduladas. Em todas as 

culturas a produtividade vem crescendo devido a correção e melhoria no manejo 

e fertilidade dos solos, associado ao uso do plantio direto e utilizando-se de 

média a alta tecnologia. É significativo o uso de defensivos agrícolas e o 
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abastecimento dos pulverizadores é feito com água sem a qualidade apropriada, 

baixando a sua eficiência. A atividade leiteira é importante para muitas 

propriedades e encontra-se em expansão. É a atividade considerada como 

prioritária para desenvolver o município no Território Vale do Iguaçu em recente 

diagnóstico realizado com agricultores, lideranças dos setores público e civil e 

também empresários. Na maioria das propriedades há necessidade de melhoria 

da infraestrutura produtiva. 

 

3.3 Estrutura Político Administrativa: 

- Prefeito atual: Sebastião Algacir Dalpra (Gestão 2021-2024) 

- Área: 429,013 Km². (ITCG) 

- População: 5.434 habitantes (PNUD, IPEA e FJP) 

- Densidade demográfica de 12,87 hab/km² (PNUD, IPEA e FJP) 

- O Município é dividido em 16 comunidades, sendo que estas agrupam outras 

localidades menores ao seu redor. 

 

3.4 População: 

 Nº Habitantes % do Total 

População Total 5.434 100,00 

Homens 2.802 51,56 

Mulheres 2.632 48,44 

Urbana 2.748 50,57 

Rural 2.686 49,43 

Taxa de Urbanização  50,57 

FONTE: Atlas de Desenvolvimento Urbano no Brasil – 2013 - (PNUD, IPEA e FJP) 
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3.5 Caracterização das Condições de Vida: 

Parâmetro Índice 

IDHM Médio 0,717 

IDHM L – Longevidade 0,847 

IDHM E – Educação 0,622 

IDHM R – Renda 0,699 

Índice de GINI 0,580 

Renda per capta em R$ 621,46 

Fonte – Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil – 2013 - (PNUD, IPEA e FJP) 

 

3.6 Aspectos Físicos – Ambientais: 

- Topografia: 70% das áreas são planas, 15% são de leve ondulação e 15% de 

ondulação acentuada. 

- Solos: Média acidez e de média a alta fertilidade. 

- Clima: Temperado, (Subtropical Úmido Mesotérmico). 

- Principais Rios: Rio Iguaçu, Rio vargem Grande, Rio Carazinho, Rio Macacos, 

Rio Rondinha e Rio Soldado. 

- A cobertura florestal de Paula Freitas, baseia-se em matas nativas 30,0%  e 

reflorestamento 7,5%. 

 

3.7 Educação: 

 

O sistema educacional do município não conta com escolas de iniciativa 

privada, sendo portanto, a demanda suprida pela rede pública de ensino. 

Apresenta índice no IDEB (2019) de 6,3 para os anos iniciais e 4,7 para 

anos finais, com taxa de alfabetização de 91,18%. 
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Além da Biblioteca Pública Municipal, localizada ao lado do Centro 

Comunitário, equipada com centro digital e sala para reuniões, a infraestrutura 

da educação disponibilizada à população é a seguinte: 

Tipo Ensino Nº 
Estabelecimentos 

Nº Alunos 
matriculados 

Nº 
Profissionais 

Educação Infantil 03 159 48 

Fundamental Municipal 

(Séries Iniciais) 

04 423 59 

Fundamental Estadual 

(Séries Finais) 

02 361 86 

Médio Estadual 02 228 

 

Alunos atendidos pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)  

O PNAE atende alunos de toda a educação básica matriculados em 

escolas públicas, filantrópicas e em entidades comunitárias (conveniadas com o 

poder público), por meio da transferência de recursos financeiros.  

Indicador  

 

Valor repassado (R$) 

Repasses financeiros do PNAE (total) 76.971,40 

Data de referência: 2020 Fonte: PNAEWeb/FNDE 

 Agricultura familiar no PNAE 

Com a aprovação da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, no mínimo 

30% do valor repassado a estados, municípios e Distrito Federal pelo Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) no âmbito do PNAE deve 

ser utilizado na aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura 

familiar, com dispensa de licitação 

Indicador Dados 
Percentual na aquisição de gêneros 

alimentícios diretamente da AF 

66,91 
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Valores das aquisições de gênero 

alimentícios diretamente da 

agricultura familiar 

R$ 51.504,57 

Data de referencia: 2020          Fonte: FNDE 

3.8 Saúde: 

Desde o ano de 2003 o município adotou o sistema de gestão de saúde 

estruturado pelo programa federal de Estratégia de Saúde da Família, possuindo 

duas equipes que atendem a 100% da população. 

Como estruturas físicas, são 02 unidades básicas de saúde na área 

urbana e 03 unidades na área rural e como estruturas de atendimentos 

especializados a Academia da Saúde, Clínica de Fisioterapia, Farmácia, 

Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária e a Unidade de Saúde e Bem-

estar não havendo portanto, unidade hospitalar no município. 

Para atendimento da população em casos de urgência e emergência, 

contamos com o SAMU, e também o município mantém convenio com hospitais 

na cidade de União da Vitória, sendo o Hospital Regional São Camilo para 

população em geral, Hospital APMI para atendimento nas áreas de obstetrícia, 

ginecologia e pediatria e para casos de psiquiatria, Clinica Psiquiátrica São 

Camilo e/ou Central de Leitos. 

O município participa também do Consorcio Intermunicipal de Saúde do 

Vale do Iguaçu – CISVALI, que é responsável pelo tratamento de pacientes que 

necessitam de especialidades específicas, não atendidas pela atenção básica. 

Os atendimentos de média a alta complexidade são executados pelo TFD – 

Tratamento Fora de Domicílio, através da central estadual de regulação, em 

Curitiba. 

O serviço de apoio a remoção de pacientes é disponibilizado à 

população com 11 veículos, 01 Van, 02 ônibus médio, 03 ambulâncias. 

Principais doenças ocorridas na população são neoplasias, do aparelho 

respiratório, aparelho circulatório, gastrointestinal, acidentes, traumas e 

ferimentos, doenças infecciosas e parasitárias com causas mal-definidas. 

Os programas desenvolvidos no município são: 
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- Atenção a Saúde da Mulher; 

- Saúde da Criança; 

- Hipertensos e Diabéticos; 

- Controle de Tuberculose e Eliminação da Hanseníase; 

- Atenção a Saúde do Adolescente; 

- Atenção a Saúde dp Idoso; 

- Saúde Bucal; 

- Saúde Mental; 

- Orteses e Próteses; 

- Programa de Reabilitação; 

- Assistência Famacêutica; 

Como referência da qualidade de saúde da população, apresentam-se 

os seguintes dados: 

- Índice de natalidade: - 54 nascidos em 2020. 

- Índice de mortalidade infantil: de 2009 a 2020 ocorreram 5 casos de mortalidade 

infantil. 

- Índice de mortalidade materna – Não há registros de óbito materno de 2016 a 

2020. 

- Expectativa média de vida = 75,79 anos. 

- Índice de mortalidade Geral – de 2015 a 2019 ocorreram 198 óbitos. 

 

(Fonte: Plano Municipal de Saúde – Secretaria Municipal de Saúde).       
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3.9 Saneamento: 
Na sede do município e bairro Jardim Maria Anizia, são 639 ligações, 

com 668 estabelecimentos com água tratada; no bairro Rondinha, são 256 

ligações com 271 estabelecimentos atendidos (SANEPAR). 

Na área rural são 09 comunidades que possuem sistemas de 

abastecimento de água, sendo elas: Vargem Grande, 93 ligações, (Sanepar); 

Colônia Santa Luzia e Vila Rural, 45 ligações, (Prefeitura e Comunidade); 

Colônia Macacos, 60 ligações, (Prefeitura e Comunidade); Carazinho dos 

Andreiov, 74 ligações,(Prefeitura e Comunidade); Cerro do Leão e Rio das Antas, 

72 ligações, (Prefeitura e Comunidade); Carazinho do Asfalto, 54 ligações, 

(Prefeitura e Comunidade); Ronda Jararaca, 35 ligações, (Prefeitura e 

Comunidade); são os sistemas implantados com um total de 433 pontos de água 

encanada, perfazendo um total de 1515 pessoas beneficiadas  ou seja (54% da 

população rural ). Também existe um planejamento do poder público municipal 

para continuar os projetos de abastecimento de água nas localidades do Faxinal, 

Poço Preto, Palmital do Jararaca e Bela Vista, até atingir 100% das comunidades 

do município de Paula Freitas. As propriedades que ainda não possuem 

abastecimento de água encanada utilizam-se de água de poços cavados e 

protegidos, de fontes ou nascentes, que são monitoradas por análise e 

apresentam um resultado não satisfatório, sendo de aproximadamente 30% 

impróprio para o consumo humano. 

Não há serviço de tratamento de esgoto no município, sendo que tanto 

na área urbana quanto rural as propriedades possuem fossas (sépticas e 

comuns) para destino de dejetos, representando num total de 97,93% de 

destinação desta forma. 

A coleta de lixo na área urbana é executada pela prefeitura municipal, 

não possuindo veículo adequado para tal. É realizada de forma seletiva, tendo 

duas vezes por semana coleta de lixo orgânico, destinado ao aterro sanitário no 

município e uma vez por semana o lixo reciclável, que é encaminhado para usina 

de reciclagem na cidade de União da Vitória. Na área rural é realizada a coleta 

do lixo reciclável, numa periodicidade quinzenal em cada uma das comunidades 
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3.10 Políticas de promoção do acesso à água  

Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Água  

O Programa tem o objetivo de promover a universalização do acesso à 

água em áreas rurais para consumo humano e para a produção agrícola e 

alimentar, visando ao pleno desenvolvimento humano e à segurança alimentar 

e nutricional de famílias em situação de vulnerabilidade social. A seguir são 

apresentados os dados relacionados à construção de tecnologias de 

armazenamento de água para consumo e produção no Município pelo MDSA4 , 

considerando a execução realizada pelo MDSA de 2003 até a data de referência: 

Não há nenhuma cisterna ( 1° e 2° água)para consumo de água-execução 

MDSA. 

3.11 Abastecimento de água nas escolas  

Este campo se refere às infraestruturas e instalações necessárias para o 

fornecimento regular de água para consumo nas escolas, segundo as diferentes 

fontes de obtenção. De acordo com levantamento realizado anualmente pelo 

Censo da Educação Básica (Censo Escolar) do INEP/MEC, o abastecimento de 

água nas escolas do Município está distribuído conforme o quadro a seguir: 

Indicador Urbano Rural 

Percentual de escolas e 

CMEIS  da educação 

básica e infantil com 

abastecimento de água 

por meio de rede geral 

de distribuição 

100,00 0 

Percentual de escolas e 

CMEIS da educação 

básica e infantil com 

abastecimento de água 

por meio de poço 

artesiano 

0 100 
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3.12 Aspectos de Ação Social: 

A Assistência Social é de responsabilidade da Secretaria Municipal no 

que diz respeito a gestão da Política Municipal de Assistência Social, que 

busca consolidar o direito à assistência social em todo o município, tendo na 

implementação do Sistema Único de Assistência Social (Suas), a ferramenta que 

garante a descentralização das ações. Realiza também a gestão do Fundo 
Municipal de Assistência Social , que oferece recursos e financiamentos para 

serviços, programas e projetos de assistência social. É responsável pela Casa 

Lar, Conselho Tutelar e CRAS – Centro de Referencia de Assistência Social. 

A Secretaria tem ainda como atribuições a organização da rede de 

atendimento pública e privada de assistência social, execução de programas, 

projetos, benefícios e serviços, captação de recursos financeiros, proposição dos 

recursos humanos necessários e apoio a participação popular e controle social. 

Dividem-se em três principais eixos de atuação: o Serviço de Proteção 

e Atendimento Integral à Família (Paif); os Serviços de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos, que são quatro, organizados por faixa etária 

(crianças, adolescentes, jovens e idosos), e o Serviço de Proteção Social Básica 

no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas. 

No município de Paula Freitas, o total de famílias inscritas no Cadastro 

Único em dezembro de 2020 era de 664, o que corresponde a 1.847 pessoas 

cadastradas com renda familiar: - até R$85,00 por pessoa: 175 famílias; - entre 

R$85,01 e R$170,00 por pessoa: 76 famílias; - entre R$ 170,01 e meio salário 

mínimo por pessoa: 248 famílias; - acima de meio salário por pessoa: 200 

famílias. 

3.13 Características Econômicas: 

A composição da renda do Município é basicamente agropecuária, 

empregando aproximadamente 1.026 pessoas (Agricultores familiares e seus 

dependentes ativos) na execução do trabalho na agropecuária. 

A atividade de extração vegetal principal executada pelos agricultores é 

da Erva-mate, onde 150 agricultores possuem, que além da mão de obra familiar 

http://www.mds.gov.br/acesso-a-informacao/estrutura/secretaria-nacional-de-assistencia-social/resolveuid/caae2bdb5a5a0fbf27a45c6f35e27d21/download
http://www.mds.gov.br/acesso-a-informacao/estrutura/secretaria-nacional-de-assistencia-social/resolveuid/6fd9b4980b0fdc6fb14ec02a61766135
http://www.mds.gov.br/acesso-a-informacao/estrutura/secretaria-nacional-de-assistencia-social/resolveuid/6fd9b4980b0fdc6fb14ec02a61766135
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contratam em média 80 pessoas temporariamente, nos meses de julho e agosto, 

para colheita. 

A arrecadação do município no ano de 2013 foi de R$ 13.866.862,27. 

(Fonte: Prefeitura Municipal). 

São 246 servidores funcionários públicos municipais, entre efetivos e 

comissionados, atuando nas secretarias/departamentos municipais de 

Educação, Saúde, Obras, Agricultura, Assistência Social e Administração. 

Pela proximidade do município de União da Vitória, as atividades 

comerciais são prejudicadas, pois a população se utiliza da estrutura do 

município pólo regional. 

No município são 325 estabelecimentos comerciais (107), industriais 

(28) e de prestação de serviços (190), que geram em torno de 827 empregos. 

(Fonte: Prefeitura Municipal). 

 
4.0  AGROPECUÁRIA. 

 
O Município de Paula Freitas é essencialmente agrícola, tendo 49,41% 

de sua população residente na área rural, sendo: 

- 528 Agricultores Familiares. 

- 045 Agricultores Patronais. 

- 050 Jovens Rurais. 

- 050 Mulheres. 

 
5.0 AGRICULTURA FAMILIAR 

 
O Renda Agricultor Familiar é um projeto de iniciativa da Secretaria de               

Estado da Agricultura e Abastecimento – SEAB e do Instituto de 

Desenvolvimento Rural do Paraná – IAPAR – EMATER, que integra o Programa 

Família Paranaense, coordenado pela Secretaria de Estado da Família e 

Desenvolvimento Social. 

Tem por objetivo principal a inclusão socioprodutiva das famílias de 

agricultores familiares em situação de vulnerabilidade social. 
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No município de Paula Freitas já foram beneficiadas 22 famílias com o aporte de 

recursos na ordem de R$ 3.000,00 por família, os quais foram investidos na 

construção e/ou melhoria do sistema de abastecimento de água e banheiros e 

também em áreas produtivas para autoconsumo e venda de excedentes como 

leite, criação de aves, produção de ovos, criação de suínos e hortas caseiras. 

 

De acordo com o Sistema de Gestão do Programa, o município tem 

ainda 54 famílias com perfil adequado para adesão ao programa, ou seja, atende 

aos critérios de enquadramento como: residir no meio rural, possuir cadastro 

atualizado no CADÚNICO, estar em situação de vulnerabilidade, renda percapta 

de até R$ 170,00 e estar incluída no Programa Família Paranaense. 

 

6.0 PROGRAMA LEITE DAS CRIANÇAS 

O Programa LEITE DAS CRIANÇAS, foi instituído pela Lei 

Estadual nº 16.385, de 25 de janeiro de 2010, regulamentada pelo decreto 

estadual nº 3.000, de 7 de dezembro de 2015, de caráter, englobando ações das 

Secretarias de Estado da Agricultura e do Abastecimento, Educação, Saúde e 

Justiça, Família e Trabalho. 

O Programa LEITE DAS CRIANÇAS, foi instituído com o objetivo 

de auxiliar na redução das deficiências nutricionais da população infantil 

paranaense, por meio da distribuição gratuita de um litro de leite à crianças de 

seis a 36 meses, pertencentes à famílias cuja renda por pessoa não ultrapasse 

meio salário mínimo regional = R$ 733,70). 

O leite entregue às crianças é pausterizado, enriquecido com 

vitaminas A e D, além de ferro e zinco quelato, um mineral que age no sistema 

imunológico e é importante no metabolismo das proteínas e carboidratos, além 

de possuir ação antioxidante e ajudar na formação óssea. 

No município de Paula Freitas, o local para acessar o Programa 

LEITE DAS CRIANÇAS é o CRAS – Centro de Referência da Assistência Social, 

levando os seguintes documentos: 

• Documento pessoal com foto; 
• Comprovante de endereço; 
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• Comprovante de renda; 
• Certidão de nascimento da criança. 

 

A família deve estar inscrita no Cadastro Único ou solicitar sua 

inscrição, através de entrevista e conferência dos documentos, e preenchimento 

do cadastro de todos os membros do núcleo familiar. O beneficiário será incluído 

no sistema de Controle do Programa Leite das Crianças e começará a receber 

o leite no máximo em 30 dias, sendo a entrega do leite feita na escola ou colégio 

mais próximo da residência da família. 

O programa é gerido por um profissional técnico de nível médio, 

concursado e indicado pela gestão atual para realizar a etapa de ações no 

município, todas as etapas seguintes são realizadas dentro do sistema do 

governo do Estado do Paranã: https://www.agricultura.pr.gov.br/Programa-Leite-

das-Criancas. 

Em Paula Freitas há dois locais de entrega, os Colégios 

Estaduais: Marina Marés de Souza, localizado no centro de Paula Freitas, que 

faz a distribuição de leite à 29 crianças, de acordo com a movimentação do mês 

de setembro de 2021 (SEAB,2021), tendo um total em litros nesse período de 

870, a distribuição de leite acontece sempre na segunda-feira e sexta-feira, das 

08h às 12h. 

Outro ponto de entrega é o Colégio Estadual João de Lara, 
que fez a entrega no mês de setembro à 12 crianças, de acordo com a 

movimentação do mês de setembro de 2021 (SEAB,2021), somando um total de 

360 litros, sendo as entregas realizadas sempre na segunda-feira e quinta-feira, 

das 08h às 08:30h. 

Os responsáveis que recebem o “ Leite das Crianças”, são 

orientados no momento do cadastro, que se ocorrer 3 faltas as entregas 

consecutivas ou 6 alternadas durante o mês, e não houver assinatura a listagem 

do leite, entre dia 1 e 10 de cada mês, o benefício pode ser bloqueado. 

Há 34 crianças inscritas no Programa Leite das Crianças no 

município de Paula Freitas. 
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7.0 PROJETOS DE HORTAS 

         O Município de Paula Freitas através da Secretaria Municipal de 

Agricultura tem como objetivo realizar Horta Comunitária e Hortas nas Escolas. 

     A Horta incerida no ambiente escolar torna-se um laboratório vivo que 

possibilita o desenvolvimento de várias atividades pedagógicas em educação 

ambiental, onde os alunos participam de atividades práticas e desenvolvem 

trabalhos ligados a Nutrição Escolar. 

     O Projeto da Horta Comunitária vem visar a produção de alimentos com a 

participação da comunidade em áreas próximas as suas casas promovem a 

inclusão social e a segurança alimentar. 

     A ideia e de que a horta comunitária seja produzida pelos próprios moradores 

da comunidade e se envolvam nos processos de produção, como preparação da 

terra para o plantio até a colheita com o apoio do material necessário da 

Secretaria de Agricultura do Município. 

 

8.0 CONFERÊNCIA MUNICIPAL 

Objetivo: Ampliar e fortalecer os compromissos políticos para a promoção da 

soberania alimentar, garantindo a todas e todos o Direito Humano à 

Alimentação Adequada, assegurando a participação social e a gestão 

intersetorial no Sistema, na Política e no Plano Municipal de Segurança 
Alimentar e Nutricional. 

8.1 DIRETRIZES DA CONFERÊNCIA 

1- Alimentação como princípio de existir: 

 

Ação Órgão 

responsável/Parcerias 

Prazo 

execução 

Fonte de 

recurso 

Reestruturar o escritório da 
IDR – Instituto de 
Desenvolvimento Rural , 
com a contratação de 
agrônomos e técnicos 

IDR 2021-2024 Estado  
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especializados para 
fortalecer a produção local 
de hortifrutigranjeiros 
Continuidade e expansão 
das feiras municipais; 

Secretaria de 

agricultura; 

2021- 2024 Município  

Implantação de hortas 
comunitárias e escolares; 

Secretaria de 

Agricultura e 

Educação 

2021/2024 Município e 

Estado; 

 

2. Desafios e possibilidades na construção da Política Pública  

Ação  Órgão 
responsável/parcerias  

Prazo de 
execução  

Fonte de 
recurso  

Ampliar sistema de 
abastecimento de água na 
área rural com expansão de 
microbacias. 

Secretaria de 
Agricultura; 

2021-2024 Estado e 
município  

Desenvolver mecanismos 
de incentivo para alunos da 
Casa Familiar Rural 
pertencentes ao Município 
para que sob a supervisão 
técnica da IDR – Instituto de 
Desenvolvimento Rural, 
sejam os mentores, 
orientadores e realizem e 
acompanhamento de hortas 
caseiras, comunitárias, 
escolares e proteção de 
nascentes. 

Secretaria de 
Educação; 

2021–2024 Estado e 
Município  

Realizar coletas de lixo 
reciclável na área rural 

Secretaria de 
Urbanismo;  

2021-2024 Município  

Fortalecimento do Projeto 
HF vale do Iguaçu através 
de capacitações para 
agricultura familiar orgânica 
e agroecologia com 
supervisão e assistência 
técnica da SEAB e 
EMATER 

Secretaria de 
Agricultura. 

2021-2024 Estado  

 

3 – A geografia da fome e o desperdício de alimentos 

Ação  Órgão 
responsável/parcerias  

Prazo de 
execução  

Fonte de 
recurso  

Criar agroindústrias para Secretaria de 2021-2024 Estado e 
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transformação e 
processamento de 
alimentos 

Agricultura e 
Assistência Social 

município  

Desenvolver um mercado 
do Produtor na Regional 
para auxiliar os produtores 
nas operações comerciais 
estimulando melhores 
arranjos para os processos 
de comercialização sem a 
interferência de 
intermediários. 

Secretaria de 
Agricultura 

2021- 2024 Estado e 
município. 

Estruturar espaço 
adequado com 
equipamentos e insumos 
para fornecimento de 
alimentação saudável e 
capacitação para as 
famílias pertencentes ao 
Programas sociais 
municipal/Estadual e/ou 
federal inclusive integrando 
a aquisição de alimentos da 
agricultura familiar. 

Secretaria de 
Agricultura;  

2021-2024 Estado e 
Município. 

 

Informar a população sobre 
o Tema Segurança 
Alimentar e Nutricional, 
através de campanhas 
educativas com foco na 
educação das famílias, 
capacitando os agentes 
comunitários para essas 
orientações. 
 

Secretaria de 
assistência social e 
Educação; 

2021-2024 Município. 

Incentivar e dar condições 
para produzir produtos 
orgânicos e melhorar as 
formas de comercialização 
dentro da legislação. 

Secretaria de 
Agricultura;  

2021-2024 Município  

Registro de peso e altura 
na pré consulta de todos os 
pacientes atendido no SUS 

Secretaria de Saúde; 2021-2024 Município 

Incentivo ao uso da 
academia da saúde, 
academia ao ar livre com o 
objetivo de ampliar o 
acesso da população as 
políticas públicas de 

Secretaria de Saúde; 2021-2024 Município. 
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promoção de saúde 
focadas na formação de 
hábitos de vida saudável. 

 

8.2 DIRETRIZES ESTADUAIS 

1 – Promoção do Acesso Universal á alimentação Adequada e Saudável, 
com prioridade para as famílias e pessoas em situação de insegurança 
Alimentar e Nutricional.  

Ação  Órgão 
responsável/parceiro 

Prazo de 
execução 

Fonte de 
recursos 

Criar programa municipal 
de fornecimento de cestas 
básicas diferenciadas aos 
beneficiários cadastrados 
na assistência social, para 
possibilitar aquisição de 
alimentos da agricultura 
familiar, via feira livre. 

Secretaria de 
assistência social e 
CRAS 

2021 – 2024 Municipal; 

Identificar através do 
CADUNICO as famílias em 
situação de insegurança 
alimentar e Nutricional em 
Paula Freitas, com vistas 
ao Planejamento de 
programas projetos e 
ações voltadas para 
diminuição ou erradicação. 
desta situação de 
vulnerabilidade  

Secretaria de 
assistência social e 
CRAS 

2021 -2024 Municipal  
Federal; 

Garantia de acesso 
Regular ao Benefício 
Eventual (Alimentação). 

Secretaria Municipal 
de Assistência Social 
e CRAS 

2021/2024 Municipal, 
Federal e 
Estadual. 

Ampliar o acesso dos 
beneficiários do PBF nos 
processos de 
atendimentos 
sociassistencial; 

Secretaria de 
assistência social e 
CRAS 

2021/2024 Municipal e 
Federal; 

 

2 – Promoção do Abastecimento e Estruturação de Sistemas 
Descentralizados, e sustentáveis de Produção, Extração, Processamento e 
Distribuição de Alimentos, inclusive os de base agroecológica; 
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Ação  Órgão 
responsável/parceiro 

Prazo de 
execução 

Fonte de 
recursos 

Criar agroindústrias para 
transformação e proces-
samento de alimentos. 

Secretaria de 
Agricultura; 

2021/2024 Municipal, 
Federal e 
Estadual 

Desenvolver um mercado 
do Produtor na Regional 
para auxiliar os produtores 
nas operações comerciais 
estimulando melhores 
arranjos para os processos 
de comercialização sem a 
interferência de 
intermediários. 

Secretaria Municipal 
de Agricultura. 

2021/2024 Municipal 
e Estadual. 

Implantação e qualificação 
de equipamentos e 
serviços públicos de apoio 
a produção, abastecimento 
e consumo de alimentos 
(Unidades de Apoio ao 
Abastecimento Local), 
integrando-os aos 
equipamentos da 
assistência social, 
educação, saúde e outros 

Secretaria de 
Agricultura, Saúde, 
Educação e 
Assistência Social; 

2021/2024 Municipal, 
Estadual e 
Federal; 

 

3 -  Instituição de processos permanentes de Educação Alimentar e 
Nutricional, pesquisa e Formação nas Áreas de Segurança Alimentar e 
Nutricional e do Direito Humano a Alimentação Adequada; 

 

Ação  Órgão 
responsável/parceiro 

Prazo de 
execução 

Fonte de 
recursos 

Informar a população sobre 
o Tema Segurança 
Alimentar e Nutricional, 
através de campanhas 
educativas com foco na 
educação das famílias, 
capacitando os agentes 
comunitários para essas 

Secretaria de 
Educação e 

Assistência Social 

2021 - 2024 Municipal 
e Estadual. 
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Realização de evento e 
oficinas com professores, 
especialistas e gestores 
públicos que atuam com 
políticas de alimentação e 
nutrição para subsidiar a 
elaboração do marco 
conceitual de educação 
alimentar e nutricional. 

Secretaria de 
Educação e 

Assistência Social 

2021/2024 Municipal 
e Estadual; 

Promoção de processos 
permanentes de formação 
de profissionais que atuam 
com o componente 
alimentação e nutrição em 
políticas públicas, com 
destaque para aqueles que 
atuam nos programas 
socioassistenciais. 

Secretaria de 
Educação e 

Assistência Social 

2021/2024 Municipal, 
Estadual e 
Federal. 

Promoção de ações de 
Educação Alimentar e 
Nutricional no território de 
forma integrada entre os 
equipamentos públicos de 
alimentação e nutrição, 
saúde, educação e 
assistência social. 

Secretaria de 
Educação e 

Assistência Social 

2021/2024 Municipal, 
Estadual e 
Federal; 

Implantação de hortas 
escolares no município; 

Secretaria de 
Agricultura e 
secretaria de 

Educação 

2021/2024 Municipal 
e Estadual; 

 

 

4 – Promoção, Universalização e Coordenação das Ações de Segurança 
Alimentar e Nutricional voltadas para Quilombolas e demais povos e 
Comunidades Tradicionais, Povos Indígenas e Assentados da Reforma 
Agraria;  

Ação  Órgão 
responsável/parceiro 

Prazo de 
execução 

Fonte de 
recursos 

Realizar a regularização 
fundiária das comunidades 
do acampamento. 

Secretaria de 
Agricultura 

2021/2024 Municipal, 
Estadual e 

Federal 



 

24 
 

 

5 – Fortalecimento das Ações de Alimentação e Nutrição em todos os 
Níveis de Atenção à Saúde, de Modo Articulado as demais Ações de 
Segurança Hídrica;  

Ação  Órgão 
responsável/parceiro 

Prazo de 
execução 

Fonte de 
recursos 

Incentivo à implementação 
da Estratégia Nacional de 
Alimentação 
Complementar Saudável 
pelos Núcleos de Apoio à 
Saúde da Família. 

Secretaria de saúde 2021/2024 Municipal, 
Estadual e 
Federal; 

Elaboração de Guia de 
Boas Práticas Nutricionais 
para alimentos produzidos 
fora do domicílio, com base 
nas prioridades definidas 
pelo Ministério da Saúde. 

Secretaria de saúde. 2021/2024 Municipal, 
Estadual e 
Federal. 

Elaboração de diagnóstico 
da situação alimentar e 
nutricional da população de 
Paula Freitas; 

Secretaria de 
Educação e Saúde; 

2021/2024 Municipal; 

 

6 – Promoção do Acesso Universal á Agua de Qualidade e em Quantidade 
Suficiente, com Prioridade para as famílias em situação de insegurança. 

Ação  Órgão 
responsável/parceiro 

Prazo de 
execução 

Fonte de 
recursos 

Implantação, ampliação ou 
melhorias de ações e 
serviços sustentáveis, de 
forma participativa, de 
saneamento básico em 
comunidades rurais e em 
área urbana. 

Secretaria de 
Planejamento, 

Agricultura. 

2021/2024 Municipal, 
Estadual e 
Federal. 

Implantação de 
infraestrutura básica e 
investimentos 
comunitários; manutenção, 
capacitação e assistência 
técnica às famílias. 

Secretaria de 
Agricultura 

2021/2024 Municipal 
e Estadual; 
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7 – Monitoramento da Realização do Direito Humano a Alimentação 
Adequada (DHAA) 

Ação  Órgão 
responsável/parceiro 

Prazo de 
execução 

Fonte de 
recursos 

Garantir a aplicação do 
princípio de participação 
social através de 
participação em 
conselhos, contido na Lei 
Orgânica da Segurança 
Alimentar e Nutricional 
(LOSAN)  

Secretaria de 
Assistência Social, 

Secretaria de 
Educação, Secretaria 

de Agricultura. 

2021/2024 Municipal. 
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9.0 AVALIAÇÃO 

 

            A Avaliação do Plano será realizada de seis em seis meses, através do 

Conselho de Segurança alimentar onde será registrada em ata.  

           Nesta avaliação serão analisadas as propostas colocadas no plano bem 

como as que estarão para serem realizadas, quais as dificuldades e oque pode 

ser melhorado. 
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10 SIGLAS 

 

CORESAN –  Conselho Regional de Segurança Alimentar e Nutricional 

CAISAN – Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional   

CONSEA – Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional 

CISVALE –   

CRAS –  Centro de Referência de Assistência Social 

EMATER – Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural  

FNDE – Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação 

IPARDES –  Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social 

IDR – Instituto e Desenvolvimento Rural 

ITCG –   Instituto de Terras, Cartografia e Geologia do Paraná 
 

IPEA -  Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

IAPAR – Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná 

PNUD –  Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento  

PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar 

PAIF –  Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família  

SEAB – Secretaria da Agricultura e do Abastecimento 

TFD – Tratamento Fora do Domicilio. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/paranaitcg/?__cft__%5b0%5d=AZWmct9X_vEW38vcvaPHUWAMhV1Nd2sDDwhzQr6nPI1IWMcv0viU9g2YeAoHXIPUZH3-D-IHccRjKvh91NT1-RDrv6lTj5KTtm4hUww97bHZyIAO0BnnW8kg22E7U39ikPxqTkg67E1ORbNwE5RjMpnD&__tn__=-UC%2CP-R
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