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Ata da reunião Ordinária do COMSEAN do dia 30 de março de 2017
Aos trinta dias do mês de março de dois mil e dezessete, às oito horas e trinta e nove 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 março de dois mil e dezessete. Estavam
presentes na reunião os conselheiros: Maria de Lurdes P. Cardoso, Silvano Ribeiro, Jacson José Tavares,
Janine Guimarães, Gabriela Portele Schroeder, Heloisa Bade, Viviane de Fátima Leito do Prado, José
Declarindo dos Santos, Sandra Ana Czarnobay, Tamara Urnau, Lorenne Sarubi Mileo, Marina Schoninger
Fenner, Andreia da Silva Haidar, Tânia Maria Crescêncio, Marilyn Gonçalves Ferreira Kuntz, Luciene Viana
Nunes, Márcia Luciane Lange Silveira e Sergina Ribeiro Serafim. Convidados: Cristiana L. Petry (SAS),
Admir Antonio Gonçalves de Souza (ASANJ), Verônica AAC (estagiária de Serviço Social) Amarilda de
Lurdes Prado (SFS), Valério Schiochet (Secretaria de Desenvolvimento Rural). Justificaram a ausência:
Mariana V. dos Santos Kraemer, Érika Dantas de Medeiros Rocha e Paulo Roberto de Freitas. 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 3 novos itens. 4.2 Reinauguração RP1.
4.3 Reunião Extraordinária PPA. 4.4 Convite Semana Mundial da Saúde. Item 1.3 Situação do Banco de
Alimentos - Apresentação Secretaria de Desenvolvimento Rural. Valério Schiochet inicia sua fala,
relatando sobre a extensão rural que já está implantada pela Prefeitura Municipal de Joinville há 50 anos, sobre
o crescimento constante da produção leiteira, sobre os principais produtos que a agricultura familiar de Joinville
cultiva, sendo eles o arroz, que produz cerca de 400 mil sacas por ano, o mel que soma 100 toneladas ano, o
palmito, aipim e o melado. A conselheira Sandra questionando sobre segurança alimentar, pergunta a Valério
se a produção dos alimentos citados no município são vendidos pelo CEASA. Respondendo sobre a questão,
este relata que o CEASA está dividido em parte  atacadistas, onde comercializa - se produtos que não são
cultivados em Joinville, ou seja, vindos de outras cidades e estados, e a parte do produtor, onde Comercializa-
se  o que é produzido em Joinville. Sandra ainda sobre a questão, pergunta sobre a atual situação do banco de
alimentos, o secretário Valério relata várias situações que ainda impedem seu funcionamento, como a estrutura
elétrica, onde um edital de licitação foi lançado e cerca de 6 empresas inscritas não estavam em condições
legais de assumir um contrato público. Após, vários balcões e pias foram instalados, mas não havia projeto
hidráulico e de esgoto. Outro problema foi a aprovação do projeto dos bombeiros, onde o galpão do produtor
que possui 2500m² não pode estar vinculado com outro galpão. Depois disto, ainda foi descoberto que a
pressão da água do hidrante não chegava a todo o local, pois houve um rompimento de rede. Foi feito um
levantamento de todo o material e valor que é necessário para adequar a estrutura para aprovação do projeto
do corpo de bombeiros, e estão no aguardo para lançar um processo licitatório a compra destes materiais. Os
prazos para a abertura do Banco de alimentos ainda são desconhecidos, pelo fato dos problemas citados
acima que ainda tem que ser resolvidos. Sandra e Aline relatam que este assunto está sendo discutido desde
2007. A conselheira Tânia questiona sobre quais são os encaminhamentos a partir de agora, tendo uma
fiscalização constante, tendo a necessidade de criar uma comissão juntamente com a secretaria, principalmente
o pessoal técnico para acompanhar este caso. A Presidente Luciene relata que os avanços neste caso,
dependem somente de profissionais capacitados para fazer projetos, e cada interrupção da sequência disto foi
justamente por falta de capacidade de algumas pessoas que se encontram neste processo. Janine sugere entrar
em contato com o Ministério do Desenvolvimento Social, pedir orientação e apoio, e também recorrer a
administração da secretaria do Desenvolvimento Rural, para o mesmo agilizar os processos licitatórios que
estão cada vez mais difíceis. Finalizando, os conselheiros decidem que as comissões de Fiscalização e
Denúncia e Estudos de Políticas Específicas de Combate à Fome, trabalhem juntamente com a secretaria para
resolver os problemas em pauta, para que o Banco de alimentos esteja pronto o mais breve possível. Luciene
agradece a presença do Sr. Valério Schiochet. Segue o item 1.4 Apresentação do presidente da ASANJ.
O presidente da ASANJ Admir Antônio Gonçalves de Souza, inicia falando sobre a Associação, que surgiu
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em 2007, com a intenção de trabalhar com o restaurante popular, é uma associação civil de direito privado,
sem fins lucrativos ou e econômicos, tem como finalidade a assistência alimentar sobre o caráter assistencial e
educacional, garantindo a segurança alimentar e nutricional. Sobre o restaurante popular, o presidente da
ASANJ relatou que a data de reabertura do local tem data oficial para o dia 24/04. Falou também sobre o
corpo da ASANJ, que compõe 10 membros, sendo 4 representantes titulares e suplentes, servidores públicos
municipais, indicados pelo prefeito, também possui 3 representantes da sociedade civil regularmente inscritos
no Conselho Municipal de Assistência Social, 2 eleitos dentre os sócios e 1 membro indicado entre os
conselheiros. Em uma breve apresentação, a gerente administrativa Lorenne, apresentou dados sobre o
restaurante popular, incluindo, valor e total das refeições servidas, repasse de verbas pela prefeitura, doações
recebidas pelo PAA e ações desenvolvidas no restaurante popular. A conselheira Tamara aproveita a
oportunidade e distribui o convite para a Semana Mundial da Saúde, que ocorrerá entre os dias 04 e 07 de
abril no Restaurante Popular de Joinville. Passa-se ao Ítem 2.8 Of. 006/2017. Ofício da Associação de
Segurança Alimentar e Nutricional de Joinville (ASANJ), solicitando dois representantes para fazer parte de
seu Conselho de Administração, com o objetivo de reestruturação dos representantes de entidades civil
regularmente inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) e Conselho Municipal de
Segurança Alimentar e Nutricional de Joinville (COMSEAN). Assim, as conselheiras representantes que se
disponibilizaram a participar da ASANJ são Tânia Maria Crescêncio e Sergina Ribeiro Serafim, titular e
suplente, respectivamente. Retorno ao item 1.5 Aprovação do parecer da comissão de Fiscalização e
Finanças. Aprovado com ressalvas, em virtude de que a prestação de contas da Fundação Pe. Luiz Facchini
ainda está com pendências, devido a não numeração de páginas. A comissão de Fiscalização e Finanças que
se as próximas parcelas do Termo de Colaboração 017/2016/PMJ continuar com pendência  “não numeração
de páginas”. A comissão não aprovará a prestação de contas. Em relação a prestação de contas do
FUMSEAN, a comissão avaliou os documentos verificando que estão corretos, onde o dinheiro proveniente
do fundo, foi utilizado no dia 22/06/2016 pelo presidente do COMSEAN na época, que participou de um
encontro na cidade de Florianópolis, no valor de R$ 107,00 reais. A comissão pede ao conselho, para que
possam solicitar a movimentação da conta do COMSEAN, para conhecimento dos valores. Patrícia sugere
uma apresentação do pessoal da contabilidade, com a intenção de dar maiores esclarecimentos neste sentido.
Em relação aos pareceres, a conselheira Tânia se abstém da votação e o restante dos conselheiros aprovam.
Retorno ao item 1.2 Aprovação da Ata da Reunião Anterior. Conselheira Janine fez uma correção
referente ao Seminário que ocorreu no mês de março. Ata foi aprovada. 2. Ofícios Recebidos e Enviados.
 2.1 Of. 10/2017 e 2.2 Of. 11/2017 SAS enviado. Encaminhados para a SAS, enviando a prestação de
contas, aprovada na reunião passada. 2.2 Of. 12/2017 Secretaria de Desenvolvimento Rural enviado.
Encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Rural, convidando o Senhor Valério, para estar presente nesta
reunião. 2.4 Of. 13/2017. Associação de Segurança Alimentar e Nutricional de Joinville - ASANJ
enviado. Encaminhado a ASANJ, convidando o presidente da Associação Admir, para também estar
presente nesta reunião. 2.5 Of. 075/2017. Secretaria de Educação em resposta ao of. 076/2016.
Recebido em função das visitas das cantinas que o COMSEAN realizou no ano de 2016, onde encontrou
algumas irregularidades, em resposta, a Secretaria da Educação referiu que o fogão e o bujão de gás que
estavam dentro da cantina foram retirados, e as questões de segurança alimentar e direito à alimentação foram
colocados pela nutricionista da educação. O COMSEAN recebeu inclusive uma cópia do termo de ciência e
responsabilidade assinada pela auxiliar de direção para as adequações. 2.6 Of. 028/2017 Secretaria de
Desenvolvimento Rural. Informou que o titular que representava a Secretaria de Desenvolvimento Rural no
COMSEAN mudou, sendo agora Jacson José Tavares como titular, permanecendo Sidnei Rodrigues o
suplente. 2.7 Of. 004/2017 CAISAN. Recebido para convidar o Conselho a participar do I Seminário
Alimentar Escolar realizado no dia 22 de março de 2017 as 18:30 as 21:30hs no Teatro Juarez Machado,
tendo como objetivo apoiar Gestores, Educadores e profissionais da Educação e Saúde, no desenvolvimento
de ações que favoreçam, promovam e garantam, a adoção de práticas alimentares mais saudáveis, voltadas ao
ambiente escolar, construindo estratégias de articulação e atuação intersetorial. 2.9 Of. 007/2017 ASANJ.
Ofício recebido, confirmando a presença do Presidente da ASANJ nesta reunião. 3.10 Of. 031/17/SAS
Fundos. Ofício referente a prestação de contas do Termo de Colaboração 017/2016/PMJ Cozinhas
Comunitárias da Fundação Pe. Luiz Facchini, já debatido no item 1.5. Pula-se ao item 4.3 Of. 38/2017
Proposta Orçamentária PPA. Recebido para aprovação pelo COMSEAN, a proposta orçamentária
encaminhada possui uma planilha com a proposta das metas físicas, receitas e despesas para o quadriênio
2018-2021 que irá compor o Plano Plurianual - PPA 2018-2021, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO
2018, para o COMSEAN.  Aline sugere a realização de uma reunião extraordinária para aprovação desta
proposta, definindo a data da reunião para 05/04, quarta-feira, as 08:00hs. Item 3.0 Comissões:  3.1
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Formação das Comissões. 3.1.1 Comissão Temporária Reformulação da LOSAN e Regimento
Interno do COMSEAN. Em virtude do tempo e da presença de poucos conselheiros, este item será
debatido na reunião extraordinária com data marcada acima. 4.0 Assuntos Diversos : 4.1 I Conferência
Municipal da Saúde da Mulher. A Presidente Luciene ressalva o convite feito ao COMSEAN. A
Conferência será realizada nos dias 05 e 06 de maio, onde neste evento serão retiradas várias propostas para
o futuro. Os horários ainda são desconhecidos, sendo anunciados posteriormente. Itens 4.2 Reinauguração
Restaurante Popular e 4.4 Convite Semana Mundial da Saúde. Assuntos abordados no item 1.4.  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 28/04/2017, às 13:59, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0732532 e o código CRC CB6A722D.
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