
ATA SEI

Ata da reunião Extraordinária do COMSEAN do dia 5 de abril de 2017
 
Aos cinco dias do mês de abril de dois mil e dezessete, às oito horas e quarenta minutos, conforme regimento
interno do Conselho, no Auditório II da Casa dos Conselhos, situado na rua: Afonso Pena, 840- Bucarein em
Joinville-SC, teve início à reunião extraordinária. Estavam presentes na reunião os conselheiros: Maria de
Lurdes P. Cardoso, Janine Guimarães, Heloisa Bade, Tânia Maria Crescêncio, Luciene Viana Nunes, Paulo
Roberto de Freitas. Justificaram a ausência: Tamara Urnau, Lorenne Sarubi Mileo e Márcia Luciene Lange
Silveira. Convidados: Cristiana L. Petry. A Presidente do COMSEAN inicia a reunião dando boas-vindas a
todos, agradeceu a presença dos conselheiros e deu início a Reunião Extraordinária. 1- Ordem do Dia:
1.1.Aprovação do PPA 2018-2021 referente ao  item 2.1. Of. 38/2017 – SAS UAF Tatiane da Gerência de
Unidade Administração e Finanças apresenta aos conselheiros a proposta do Plano Plurianual quadriênio
2018-2021, para esclarecer as dúvidas dos conselheiros Tatiane apresenta um vídeo que esclarece quais são
as peças orçamentária Plano Plurianual (feito a cada 4 anos) Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO e Lei
Orgânica Anual LOA (feitas a cada ano). Posteriormente apresentou a proposta do PPA 2018-2021 do
COMSEAM Metas físicas. O conselho solicitou atualização da Descrição da Ação e Objetivo da Ação de
acordo com a Política de Segurança Alimentar e Nutricional Descrição da Ação: “Apoio as políticas de
Segurança Alimentar e Nutricional – FUMSEAN” e Objetivo da Ação: “Implantar e promover a política de
segurança alimentar e nutricional no município, garantindo o acesso da população a uma alimentação adequada
e saudável”, Tatiane propõem que para avaliar a efetivação do objetivo a meta seja o número de resoluções
expedidas pelo conselho (mínimo 12 a cada ano),  LDO 2018 previsão orçamentária R$ 92.000,00  com
índice de 4,5% ao ano.  O que será realizado com o recurso será planejado na LOA. Tânia lembra que
devemos prever recurso para pagamento de combustível para as visitas institucionais que o COMSEAN deve
realizar. Item 3.1.1 Comissão Temporária Reformulação da LOSAN e Regimento Interno do
COMSEAN e 3.1.2 Agendamento das reuniões das comissões: Devido ao baixo quorum foi deliberado
que Aline encaminhará e mail a cada comissão propondo/ agendando reunião com cada comissão. A primeira
reunião será realizada com os conselheiros que estiverem presentes, posteriormente cada comissão terá seu
calendário de reuniões de acordo com a demanda de trabalho. Eu, Aline Patrícia Schuchardt, 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 0732564 e o código CRC FEA22B26.
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