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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMSEAN DO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2017

 

Ao vigésimo sexto dia do mês de outubro 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 outubro de dois mil e dezessete. Estavam presentes
na reunião os conselheiros: Edina Acorti Soethe, Silvano Ribeiro, Mariana V. dos Santos Kraemer,
Gabriela Portele Schoroeder, Viviane de Fátima Leite do Prado, José Declarindo dos Santos,
Lorenne Sarubi Mileo., Marina Schoninger Fenner, Tânia Maria Crescencio, Marcia Luciane Lange
Silveira e Paulo Roberto de Freitas. Justificaram as ausências: Sirley do Carmo Lehmkul Goedert,
Janine Guimarães, Heloisa Bade, Patricia Girardi, Sandra Ana Czarnobay, Marilyn Gonçalves
Ferreira Kuntz, Luciene Viana Nunes, Tamara Urnau, Aline inicia a reunião dando boas-vindas a
todos os conselheiros presentes e justificando ausência da presidende e vice presidente do
COMSEAN. 1- Ordem do Dia: 1.1 Aprovação da Pauta: Itens incluídos. 3.1 Reuniões de
novembro, ordinárias e extraordinárias. 3.2 Reunião Conjunta Comissão de Assuntos Externos e
Comissão de Fiscalização e Denúncia. 3.3 Programa de alimento para todos. Ata aprovada. 1.2
Aprovação da Ata. Aprovada. 1.3 Aprovação de diária para os conselheiros irem a
Conferência +2. Aline lê os nomes dos conselheiros que se inscreveram, sendo eles Luciene,
Édina, Aline e Silvano. Tânia relata sobre a importância dos conselheiros que participaram nesta
conferência no ano de 2015 se fazerem presentes nesta edição, em 2017, sendo eles, José,
Sandra, Tânia, Silvano, Édina e Mariana. A ideia inicial é de deliberar 08 diárias, sendo assim,
Aline relata que consegue um carro para irem 04 conselheiros, Édina diz que ela e Silvano irão
com a Assistência Social, sobrando dois lugares vagos no carro que Aline disponibilizou. José e
Tânia manifestaram interesse, e farão as inscrição após a reunião, e Mariana dará a resposta na
próxima semana. Portanto, foram liberadas 08 diárias. 1.4 Avaliação do Lançamento do
PLAMSAN. O lançamento foi comentado por vários conselheiros. Júlio fala sobre a conquista do
plano, e a importância da implementação do mesmo em nosso município. O conselheiro José diz
que está contente com o lançamento e agradeceu o banner que foi exposto no evento em relação
as hortas comunitárias. Mariana relata que está feliz, agradece Édina pelo esforço deste plano,
parabenizando a mesma por esta trabalho de anos, achou a organização do evento boa e está
orgulhosa com este trabalho. Silvano fala sobre a importância do prefeito ter participado, e a
visibilidade alcançada. Tânia agradece os esforços de todos, e ressalva sobre dar continuidade
ao plano. Édina relata sobre a emoção de ter participado deste plano maravilhoso, sobre a longa
caminhada que envolveu tanta gente, e que no dia do lançamento do plano, estava com um
sentimento de vitória, ficou até sem palavras para expressar a emoção de ter alcançado um
decreto municipal, e que o mais importante foi conseguir instigar órgãos públicos e a população
sobre a importância deste plano. Tânia sugere convidar para as reuniões as lideranças que desde
2003 estão nesta caminhada. Os conselheiros debatem sobre o início dos trabalhos descritos no
plano, propondo um Comitê para monitoramento do plano. 1.5 Esclarecimentos referente ao
horário de início da Reunião. Aline já leu no início da reunião o regimento interno, sobre a
responsabilidade do conselheiro em chegar no horário e a quantidade de pessoas que devem
estar presentes para dar início a reunião. 1.6 Apresentação do quadro de presença e falta dos
conselheiros. Quem quiser visualizar a tabela de presenças e faltas deve solicitar a mesma via e-
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mail, ou procurar a secretaria executiva do COMSEAN. 2. Ofícios recebidos e enviados: 2.1 Of.
SAN-GUPSB-SAS (Recebido). Ofício referente a atualização de dados do Programa de
Aquisição de alimentos. 2.2 Of. Circular nº 10/207 – CAISAN (Recebido). Referente ao convite
para o Lançamento do PLAMSAN que ocorreu no dia 16 de outubro de 2017. 2.3 Of. 036/2017
COMSEAN (Enviado). Envio dos dados solicitados pelo Of. 2.1, recebido pela CAISAN. 2.4 Of.
037/2017 COMSEAN (Enviado). Enviado a Secretaria de Educação, referente aos cardápio
servido nos CEIs e Escolas Municipais de Joinville, no que tange o tipo de proteína servida todos
os dias ser sardinha, solicitando esclarecimentos/ Informações do andamento do processo de
compra de variedades de proteínas e qual a previsão para que os alunos recebam alimentação
variada. 2.5 Ofício n° 053/2017 – NS (Recebido). Ofício recebido do Conselho Tutelar, onde o
mesmo solicita um parecer do COMSEAN, referente ao cardápio dos CEIs de Joinville, que
constaram apenas sardinha como tipo de carne em sua composição. Uma reunião será realizada
pela Comissão de Fiscalização e Denúncia para a realização do parecer. 3. Assuntos Diversos.
3.1 Reunião de novembro. Aline relembra que em novembro será a última reunião do ano, pois
o COMSEAN é o único conselho que inicia suas atividades em janeiro. Conforme a reunião
anterior, Aline relata que alguns conselheiros solicitaram realizar uma reunião extraordinária no dia
23 de novembro para apresentação de trabalhos, e a ordinária em 30 de novembro a última do
ano para a confraternização. 3.2 Reunião conjunta Comissão de Assuntos Externos e
Comissão de estudos de políticas de combate a fome. Item que sugere a realização de uma
reunião entre estas comissões para debater sobre o planejamento dos eventos que serão
realizados no ano que vem, pois, a secretária Aline precisa começar a fazer o termo de referência
para os devidos eventos, devido aos processos burocráticos. A data ainda será definida. 3.3
Programa de Alimentos para todos. Referente ao programa criado pelo prefeito de São Paulo,
João Doria, que propõe o reaproveitamento e reprocessamento de alimentos, através de técnicas
ainda não conhecidas, sendo que a grande questão é, a origem destes alimentos, será que os
mesmos serão aptos para a população? Outra questão é que não existe Conselho Municipal de
Segurança Alimentar e Nutricional em São Paulo, mostrando que não teve deliberação nem
aprovação de órgãos competentes para a realização deste projeto. Depois de longo período de
discussão, foi deliberado agendar reunião da comissão de denúncia para ver as questões
referentes a resposta ao ofício encaminhado pelo conselho tutelar e o conselho pensar em um
comunicado referente alimentação criada pelo prefeito de São Paulo. Aline 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 05/12/2017, às 12:47, 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 1315536 e o código CRC 3DEBDF2D.

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