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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMSEAN DO DIA 31 DE AGOSTO DE 2017

 

Aos trinta e um dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, às oito horas e quarenta minutos, conforme
regimento interno do Conselho Parágrafo Único “O quórum será formado em primeira chamada pela
totalidade e em segunda chamada com qualquer número dos presentes”, no Auditório da Casa dos Conselhos,
situado na rua: Afonso Pena, 840- Bucarein em Joinville- SC,teve início à reunião Ordinária do mês de agosto
de dois mil e dezessete. Estavam presentes na reunião os conselheiros: Edina Acordi Soethe, Silvano Ribeiro,
Sirley do Carmo Lehmkul Goedert, Janine Guimarães, José Declarindo dos Santos, Fátima Maria de Oliveira,
Patricia Girardi, Sandra Ana Czarnobay, Lorenne Sarubi Mileo, Tânia Maria Crescencio, Marilyn Gonçalves
Ferreira Kuntz e Sergina Ribeiro Serafaim. Justificaram as ausências: Mariana V. dos Santos Kreamer,
Gabriela Portele Schroeder, Heloisa Bade, Tamara Urnau, Marina Schoninger Fenner e Luciene Viana Nunes.
A Vice Presidente do COMSEAN, Sandra, inicia a reunião ás 08:50 hs.dando boas-vindas a todos os
conselheiros presentes. 1- Ordem do Dia: 1.1 Aprovação da Pauta: Foram Incluídos novos itens 1.6
Contextualização dos Desafios para Segurança Alimentar e Nutricional, Ofício 892/GAB Educação(recebido),
ofício 708/2017-SAN (recebido) 3.1.2 Reunião conjunta comissão de Estudos e Assuntos Externos 4.1
Conferência Municipal dos Direitos da Mulher 1.2 Aprovação da Ata da Reunião anterior: Ata Aprovada. A
Sra. Edina inicia justificando a falta da nutricionista Carolina Medeiros Fonseca que está em licença saúde,
solicita a instalação de equipamento para a apresentação de slides do tópico 1.3 Esclarecimento Referente ao
convênio SAS-Fundação Padre Fachini de número 003-2014 cuja meta era o atendimento de 400
refeições/dia e o objetivo principal era auxiliar financeiramente as cozinhas comunitárias e a SAS deveria
realizar o acompanhamento das ações desenvolvidas com os usuários beneficiados, através de contatos na
instituição, visitas e a emissão de relatório técnico pela equipe de segurança Alimentar- SAS. As obrigações da
Fundação Padre Fachini era encaminhar à Gerência de Unidade de Proteção Social um relatório
qualiquantitativo com a devida relação de usuários. No início do convênio -2014 o numerário envolvido foi R$
192.624,75 divididos em 09 parcelas até 31/12/2014. Aconteceu o primeiro termo aditivo no ano valor de R$
102.418,56 divididos em 09 parcelas e foi também adequada a meta item 3-número de refeições de 400 para
200 refeições/dia. Aconteceu um segundo termo aditivo no valor de R$112.537,53 repassado o numerário em
09 parcelas. Aconteceu também o termo de colaboração 017/2016/PMJ onde ficou como evidente o alcance
dos objetivos e a disposição para tomar as providências necessárias para sanar as dificuldades. Foi criada uma
agenda de visitas e o numerário envolvido foi da ordem de R$ 75.025,02 em 06 parcelas e terminou em abril
de 2017. Aconteceu um debate após a apresentação do qual destaco que o Sr. Silvano comenta sobre a
necessidade de regras claras para que não haja dúvidas sobre a ação da SAS e interferência do
COMSEAN.A Sra. Tânia coloca que faz parte das atribuições do Colegiado do COMSEAN fiscalizar a
política de SAN no município processo de acompanhamento do convênio pela equipe de SAN da SAS ficou
conturbado e foram feitos relatórios inconsistentes. A relatório da parcela 4 ficou retido ficou retido na
Controladoria-PMJ devido á dificuldades com o telhado justificados pela Fundação Padre Fachini. A Sra.
Tãnia comenta sobre a necessidade de observação e acompanhamento da SAS de convênios relativos a SAN
para que efetivamente os objetivos sejam cumpridos e reordenado tal processo. E feito encaminhamento para
aprovação pelo Colegiado do COMSEAN das contas da Fundação Padre Fachini. Foi aprovada por maioria
simples-8 votos. Registro 2 votos de abstenção de votação da Sra Marilyn, da Sra. Tânia. As Sras. Janine e
Sandra comentam sobre o bom trabalho da equipe de SAN da SAS que contribui para a construção da
politica de SAN e que a equipe sai fortalecida. Foi comentado também sobre o olhar ao processo burocrático
de SAN e que o gestor é importante neste processo.1.4 Reunião da Comissão de Saúde Assistência e
Previdência Social da Câmara de Vereadores de Joinville Ofício 2874/2017/CVJ/DAC (Recebido) Sra Tânia
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que representou o COMSEAN ,no dia 08/08/17 na reunião desta comissão, na qual foi discutido um projeto
de lei que institua como obrigatoriedade que em cada estabelecimento que vende alimentos passe a ser
obrigado a ter uma pessoa especializada em manipulação de alimentos, este curso será dado pela vigilância
sanitária, próxima reunião será dia 05/09/17, o COMSEAN será representado pelas conselheiras, Tânia,
Fátima e Edina (tentará ir). 1.6 Contextualização dos Desafios para Segurança Alimentar e Nutricional,Sra
Tânia em consideração ao dia do nutricionista, faz um a reflexão em relação aos Desafios que se apresenta à
Politica de Segurança Alimentar e Nutricional na atualidade , com o retorno da Campanha FOME ZERO e o
último relatório da FAO. Retornando ao item 1.5 Repasse da reunião Comissão Organizadora do Lançamento
do PLAMSAN já foi definido: local Salas Alfredo Salfer, data 16/10/17 ainda a confirmar: terá exposição dos
produtores rurais responsável Sirley, ensinar a fazer hortas verticais responsáveis Sandra, José, Palestrantes
Marquito ou Marcelo; Serão convidados todas as autoridades, mas só terão direito a fala presidente do
COMSEAN, presidente da CAISAN, prefeito; Parceria com a SEPROT professores de educação física,
termina o evento com um almoço conjunto responsável restaurante popular e mesa brasil. 2.0 Ofícios
recebidos oficio 2874/2017/CVJ DAC convidando COMSEAN á participar da Reunião da Comissão de
Saúde, Assistência e Previdência Social da Câmara de Vereadores no dia 08/08/17, Ofício 069/2017-
SDRURAL.GAB indicação de novas representantes da Secretaria de Desenvolvimento Rural, A Sra. Sandra
dá boas vindas a Conselheira Shirley do Carmo Lehmkul Goedert, ofício 892/GAB Educação em resposta ao
ofício 023/2017 do COMSEAN; ofício 708/2017-SAN Área de Segurança Alimentar e Nutricional da
Secretaria de Assistência Social convida os profissionais nutricionistas das áreas de SAN-SAS, COMSEAN,
ASANJ e CAISAN- comitê técnico do Plano de SAN para um café em alusão ao dia do Nutricionista Ofícios
Enviados: ofício 029/17-COMSEAN convidando a nutricionista Carolina Medeiros Fonseca para prestar
esclarecimentos sobre a prestação de contas da Fundação Padre Facchini, ofício 030/2017- COMSEAN
Indicação conselheira da Patrícia para representar o COMSEAN na comissão organizadora do Lançamento
do PLAMSAN, ofício 031/2017- COMSEAN Envio do PLAMSAN revisado à CASIAN, ofício 032/2017
Alteração do Decreto de Nomiação do COMSEAN – gestão 2017-2019 3.1.1 Comissão temporária
reformulação da LOSAN e Regimento interno do COMSEAN formada pelas conselheiras Edina, Heloisa,
Luciene, Sandra e Tânia, 3.1.2 Reunião conjunta entre as comissões de Estudos e Assuntos Externos foi
deliberado Aline encaminhara e-mail para os membros das comissões agendando a reunião. 4.1 Divulgação da
Conferência Municipal da Mulher, dias 22 e 23 de setembro de 2017 na UNIVILLE, Sandra representará o
COMSEAN, encerra a reunião. Eu, Tânia Maria Crescêncio, 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 13/11/2017, às 12:44, 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 1247891 e o código CRC 1A55C927.
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