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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMSEAN DO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2017

 

Ao vigésimo oitavo dia do mês de setembro 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 setembro de dois mil e dezessete. Estavam
presentes na reunião os conselheiros: Sirley do Carmo Lehmkul Goedert, Janine Guimarães,
Heloisa Bade, José Declarindo dos Santos, Patricia Girardi, Sandra Ana Czarnobay, Marina
Schoninger Fenner, Tânia Maria Crescencio, Marilyn Gonçalves Ferreira Kuntz, Luciene Viana
Nunes e Marcia Luciane Lange Silveira. Justificaram as ausências: Edina Acordi Soethe, Mariana
V. dos Santos Kreamer, Priscila Mikulis de Castilho, Gabriela Portele Schroeder, Viviane de
Fátima Leite do Prado, Fátima Maria de Oliveira, Tamara Urnau, e Lorenne Sarubi Mileo. A
Presidente do COMSEAN inicia a reunião dando boas-vindas a todos os conselheiros presentes.
1- Ordem do Dia: 1.1 Aprovação da Pauta: Luciene informa sobre a mobilização SUAS –
AMUNESC que está acontecendo no momento, justificando a redução do número de presentes
nesta reunião ordinária. Itens incluídos: 4.3 Última reunião COMSEAN. Pauta aprovada. 1.2
Aprovação da Ata da Reunião anterior: Em virtude de problemas com digitação a ata da
reunião anterior não foi enviada ao e-mail dos conselheiros, sendo assim, em breve será enviada
e na próxima reunião no mês de outubro ela será analisada. 1.3 Repasse da reunião comissão
organizadora do lançamento do PLAMSAN. A conselheira Patrícia relata sobre o lançamento
do PLAMSAN que ocorrerá no dia 16 de outubro no Centro de Convenções Alfredo Salfer-
“Saguão do Centreventos” a partir das 08:00 horas até as 13:00 horas. O evento contará com
exposição e feiras, apresentação cultural do projeto Cidadão do Futuro, palestra, coral e o tendo
como parte mais importante, o lançamento do Plano Municipal de Segurança Alimentar e
Nutricional de Joinville. No final do evento, todos serão convidados para almoçarem no
Restaurante Popular com o valor de R$ 5,00 reais. 1.4 Repasse da reunião comissão conjunta
de Estudos e Assuntos Externos. Aline relata sobre a reunião do dia 14/09, onde receberam
do coordenador da casa a questão das ações da LOA em 2018, referente aos eventos, o número
de pessoas presentes que queremos alcançar, e o coffee break. O COMSEAN deverá preencher
e enviar uma tabela até o início de outubro informando as demandas para o próximo ano. A
comissão definiu as datas, eventos e número de pessoas para as ações do próximo ano, Heloísa
as lê, sendo elas: 07/04/2018 – Dia Mundial da Saúde, aproximadamente 150 pessoas.
Junho/2018 - Análise para o Plano de SAN, seminário, evento para 100 pessoas. 16/10/2018 -
Dia Mundial da Alimentação, evento para 100 pessoas. 10/12/2018 – Declaração dos Direitos
Humanos, Márcia dá ideia de juntar todos os conselhos, visto que, provavelmente todos irão fazer
algo nesta data. Luciene relata que seria bom fazer o Fórum de Eleição do COMSEAN Gestão
2019-2021.em outubro e Posse da Nova Gestão do COMSEAN em novembro do ano que vem,
sendo o encerramento das atividades em 10/12. 2- Ofícios Recebidos e Enviados: Of.023/2017
– GUPG/SAS (Recebido). Solicita que o Conselho encaminhe todas as entidades que estão
ligadas ao COMSEAN, sejam elas inscritas ou fazendo parte da gestão, pois o setor de vigilância
socioassistencial está realizando um mapeamento do município e necessita saber quais
entidades estão em cada bairro. Of. 033/2017-COMSEAN (Enviado). Encaminhado para a SAS,
referente a aprovação da prestação de contas da Fundação Padre Luiz Facchini. Of. 034/2017 –
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COMSEAN (Enviado). Resposta ao Of. 023, encaminhando as entidades inscritas no
COMSEAN. Of. 035/2017 – COMSEAN (Enviado). Responde demanda do Conselho Tutelar. No
início do mês de setembro o COMSEAN recebeu um encaminhamento do Conselho Tutelar de um
menino que foi diagnosticado com Intolerância ao Glúten, a família do mesmo encontra-se em
vulnerabilidade social, e não possui condições financeiras para a compra dos alimentos
adequados. Aline e Édina realizaram o acolhimento, e repassaram algumas informações
referentes a doença celíaca ao pai. Mudando para outro assunto, Vânia relata sobre o repasse de
carne as escolas municipais de Joinville, sendo que as mesmas estão recebendo apenas carne
suína e sardinha. O conselho questiona e se indigna sobre a situação da alimentação escolar no
município. Um ofício será enviado a Secretaria de Educação para esclarecimentos. 3 –
Comissões: 3.1 Cronograma de reunião. 3.1.1 Comissão Temporária Reformulação da
LOSAN e Regimento Interno do COMSEAN. Proposta para realizar uma reunião com esta
comissão, as datas sugeridas são 11 ou 25 de outubro, entrando em votação pelo conselho,
decidiu-se que a reunião será realizada no dia 11 de outubro na Casa dos Conselhos a partir das
08:00 horas.4 – Assuntos Diversos: 4.1 Reunião da Comissão de Saúde, Assistência e
Previdência Social da Câmara de Vereadores. Tânia retoma o assunto que foi falado na
reunião anterior informa que a reunião da comissão agendada para 05/09/17 foi cancelada, Aline
informa que entrou em contato com Patricia assessora da comissão, que disse que o relator do
projeto de lei que foi relatado na reunião anterior pela Tânia, o relator esta redigindo seu parecer,
quando projeto de lei for para votação na comissão o conselho será comunicado novamente. 4.2
Reunião Conselho Administrativo ASANJ. Tânia relata sobre a reunião extraordinária que
ocorreu no dia 21/09, tendo como assunto a mudança no regimento interno da ASANJ. Aguardar
documento da ASANJ referente as vagas que estão disponíveis nesta associação para que o
COMSEAN decida em sua próxima reunião quem serão os conselheiros encaminhados a fazer
parte da ASANJ. Tãnia lembra que no dia 06 de dezembo de 2017acontesse o 10 (décimo)
aniversário do Restaurante Popular I (Herbert José de Sousa) estão aguardando 4.3 Última
reunião do COMSEAN em 2017. Aline explica que em virtude do COMSEAN ser o único
conselho que faz reunião no mês de janeiro, no mês de novembro ocorre o encerramento, portanto
os conselheiros sugeriram Reunião extraordinária em novembro para apresentação do relatório
de atividades de 2017 e deliberações finais do conselho, Aline avisará por e-mail a data da
reunião extraordinária e para o dia 30 de novembro realizar o encerramento do ano com uma
confraternização. A presidente Luciene agradece a presença de todos e encerra a reunião. Eu,
Marina Schoninger 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 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 1248010 e o código CRC F25AAC69.

Rua Presidente Afonso Penna, 840 - Bairro Bucarein - CEP 89 - Joinville - SC -
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