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Ata da reunião Ordinária do COMSEAN do dia 23 de fevereiro de 2017
Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, às oito horas e quarenta minutos, conforme
regimento interno do Conselho, no Auditório da Casa dos Conselhos, situado na rua: Afonso Pena, 840-
Bucarein em Joinville-SC, teve início à reunião ordinária do mês de fevereiro de dois mil e dezessete. Estavam
presentes na reunião os conselheiros: Maria de Lurdes P. Cardoso, Silvano Ribeiro, Mariana V. dos Santos
Kraemer, Janine Guimarães, Gabriela Portele Schroeder, Heloisa Bade, José Declarindo dos Santos, Fátima
Maria de Oliveira, Roseli Albino Dutra, Sandra Ana Czarnobay, Érika Dantas de Medeiros Rocha, Marina
Schoninger Fenner, Andreia da Silva Haidar, Tânia Maria Crescêncio, Luciene Viana Nunes, Márcia Luciane
Lange Silveira e Sergina Ribeiro Serafim. Justificaram a ausência: Tamara Urnau, Lorenne Sarubi Mileo e
Marilyn Gonçalves Ferreira Kuntz.  A Presidente do COMSEAN inicia a reunião dando boas-vindas a todos,
agradeceu a presença dos conselheiros e deu início a Reunião Ordinária. 1- Ordem do Dia: 1.1 – Foram
incluídos 4 novos itens. 4.2 Relato da Reunião com o Secretário da Assistência Social Sr. Vagner. 4.3
Representações do COMSEAN nas reuniões na ASANJ. 4.4 Banco de Alimentos. 4.5 Agendamentos de
reunião com as comissões 1.2- Aprovação da Ata da Reunião Anterior: Ata foi aprovada. 1.3 Fala do
Valmir: Valmir se apresenta, inicia falando sobre a participação do Conselho no Controle Social, ou seja, o
mesmo deve estar ciente dos acontecimentos na sociedade e do poder público, auxiliando o gestor, seja ele na
saúde, educação entre outros, fiscalizando as políticas públicas e apontando os erros para futuras melhorias.
Relatou sobre a importância de ações do COMSEAN, da SAN, e das demais políticas sobre segurança
alimentar e nutricional, sendo os mesmos conselhos de direitos a alimentação. Falou sobre os movimentos
sociais, que nascem para fortalecer a sociedade, onde a mesma se reúne para requerer seus direitos em busca
de soluções. A presidente Luciene agradece Valmir pela fala, relatando a importância das informações
repassadas por ele. Segue o item 1.4 Aprovação do parecer da comissão de Fiscalização e Finanças:
Aline inicia o assunto lendo o Ofício 011/17/SAS Fundos, recebido no dia três de fevereiro de dois mil e
dezessete pela Assistência Social sobre o envio de prestação de contas para análise. O Ofício relata o seguinte
texto: “Prezado Senhora Presidente, Estamos encaminhando para análise e aprovação deste conselho a
prestação de contas do  convênio de cooperação mútua 003/2014/PMJ/SEPLAN parcela 09 do 2° termo
aditivo, e do Termo de Colaboração 017/2016/PMJ parcela 01, que celebram o Município de Joinville
com a interveniência da Secretaria de Assistência Social e da Fundação Pe. Luiz Facchini Pro Solidariedade e
Vida, conforme solicitação realizada via ofício n° 064/2015 - COMSEAN de 25/09/2015.” A conselheira
Sandra lê o parecer e explica sobre os erros encontrados nesta prestação, onde todo mês durante o período
que trabalhou na Fundação Pe. Luiz Facchini como nutricionista fazia os relatórios Quali-quantitativos, que
abrangiam os gastos, compra de insumos e salários dos funcionários. Sandra relatou que nas prestações de
contas analisadas a controladoria geral do município fez alguns apontamentos que estavam incorretos nos
relatórios, em um deles, o relatório constava dois motoristas, sendo que era apenas um, outro problema foi a
numeração das folhas que não era feita, ausência de despacho de uma assinatura, quanto aos valores
repassados não houve erros, esses problemas foram encontrados na parcela 09. Na parcela 01 do Termo de
Colaboração 017/2016/PMJ, Aline relatou a questão ausência de numeração de folhas, e ausência de
assinatura, que foi buscada posteriormente. O parecer foi aprovado com ressalvas, para que a Fundação Pe.
Luiz Facchini tenha mais atenção na hora de fazer seus relatórios. A conselheira Tânia se abstém da votação,
os demais, aprovaram. 1.5 Apresentação Plano de Ação 2017 - COMSEAN: Aline relata que o Plano de
Ação foi escrito em dois mil e dezesseis e será mantido no ano dois mil e dezessete, colocou este assunto em
pauta para transmitir aos conselheiros o planejamento, objetivos, ações, recursos e orçamentos. Falou da
importância das Comissões, definirem o que cada uma delas quer trabalhar neste ano, e em cima disto, o
conselho aprova e é feito um termo de referência para cada item. Dentre os assuntos abordados, Luciene
informou aos conselheiros que no dia 08/02/17 o COMSEAN foi convidado pela CAISAN para  uma reunião
na SECOM  Rodrigo nos colocou que o material gráfico deve ser de fácil compreensão, definimos que será
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feito um material com toda a política de SAN do município, mas a SECOM está a disposição para fazer o
material de divulgação do COMSEAN. Aline informou que recebeu e mail da Procuradoria do Município
orientam: em virtude da reforma administrativa municipal que o quanto antes os conselhos realizem alteração da
lei (substituição das secretaras extintas). È necessário a formação de uma Comissão Temporária específica
sobre a Reformulação da LOSAN e Regimento Interno do COMSEAN. A conselheira Sandra juntamente
com a Presidente Luciene, marcou a primeira reunião da Comissão de Estudos de Políticas Específicas de
Combate à Fome, que será realizada no dia dois de março de dois mil e dezessete nas dependências da Casa
dos Conselhos, para avaliar questões referentes ao plano apresentado. 2-Ofícios Recebidos e Enviados:
Ofício011/17/SAS Fundos - este Ofício já esteve em debate no item 1.4. 3-Comissões. 3.1: Formação das
Comissões. 3.1.1 Comissão Temporária Reformulação da LOSAN e Regimento Interno do
COMSEAN: O assunto já foi comentado no item 1.5 pela secretária Aline, e o conselho decidiu retornar a
este assunto na próxima reunião, sendo que duas conselheiras já se colocaram à disposição para participar da
Comissão, sendo elas, Heloísa e Tânia. 4. Assuntos Diversos. 4.1 Seminário Regional Educação
Alimentar e Nutricional + PAA Modalidade Compra Institucional: A secretária executiva Aline divulga
este seminário que acontecerá em Florianópolis nos dias 06 e 07 de abril deste ano, sendo que as despesas
são pagas pelo seminário, basta realizar a inscrição via internet. Dentre os interessados a ir neste seminário
estão as conselheiras Sandra, Marina e Luciene. 4.2 Relato da Reunião com o Secretário da Assistência
Social Sr. Vagner. A presidente do conselho Luciene relata que em conversa com o Sr. Vagner, o mesmo
referiu que o Restaurante Popular 1, será reaberto em março, no máximo até o final do mês referido. O
conselheiro Silvano refere que já tem uma nota no jornal que confirma esta informação da reabertura deste
restaurante.Segue o item 4.3 Representação do COMSEAN nas reuniões da ASANJ. A secretária
executiva Aline e conselheira Tânia, e Presidente Luciene sugerem fazer um convite ao presidente da ASANJ
para participar da próxima reunião do COMSEAN, que será realizado no mês de março, para que o mesmo
apresente a ASANJ para os conselheiros, assim como seu planejamento do RP1, prestações de contas e
ações, tendo em vista a interação deste com o COMSEAN. 4.4 Banco de alimentos. Conselheira Tânia
inicia o assunto sobre o BA no CEASA, dando seqüência, a conselheira Maria de Lurdes relata que participou
do BA, e que o mesmo está pronto e equipado, não sabendo o porquê de não estar inaugurado ainda. Não
tendo informações oficiais, os conselheiros sugerem fazer um convite ao Secretário Valério para participar de
uma reunião no COMSEAN, que aborde a atual situação do BA, e o motivo pelo qual ainda não foi
inaugurado. 4.5 Agendamento de reunião com as comissões. A secretária Aline e conselheira Sandra
sugerem fazer as reuniões das Comissões conforme demandas. A presidente Luciene sugere que após a
reunião do mês de março, as Comissões se reúnam para definir o calendário de reunião de cada comissão.
Aproveitando a ocasião, a conselheira Janine convida a todos para participarem do Seminário Alimentação
Escolar promovido pela CAISAN em parceria com a Secretaria de Educação no dia 22 de março que
abordará o assunto cantinas escolares, onde o propósito será apresentar a situação das cantinas visitadas e
debater propostas de encaminhamentos, seja para fechamento ou adequação para que as mesmas ofereçam
alimentos saudáveis em acordo com a legislação, em virtude do crescimento da obesidade infantil.  Eu, Marina
Schöninger Fenner, redigi a presente ata, que será submetida à aprovação do Conselho na próxima reunião
ordinária e será publicada no Site da Prefeitura Municipal de Joinville.

Documento assinado eletronicamente por Luciene Viana Nunes , Usuário
Externo, em 03/04/2017, às 10:18, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.
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