
ATA SEI

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMSEAN DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2017

 

Ao trigésimo dia do mês de novembro 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 Novembro de dois mil e dezessete. Estavam
presentes na reunião os conselheiros: Edina Acorti Soethe, Mariana V. dos Santos Kraemer,
Heloisa Bade, José Declarindo dos Santos, Sandra Ana Czarnobay, Marina Schoninger Fenner,
Tânia Maria Crescencio, Marilyn Gonçalves Ferreira Kuntz, Luciene Viana Nunes, Márcia Luciane
Lange Silveira e Paulo Roberto de Freitas. Justificaram as ausências: Sirley do Carmo Lehmkul
Goedert, Janine Guimarães, Patricia Girardi, Tamara Urnau, Lorenne Sarubi Mileo. Luciene inicia
a reunião dando boas-vindas a todos os conselheiros presentes 1- Ordem do Dia: 1.1
Aprovação da Pauta: Foram incluídos novos itens: 3.2 Convites recebidos pelo Conselho. 3.3.
Fala sobre faltas e presenças. 3.4 Workshop SESC Mesa Brasil. A pauta foi aprovada. 1.2
Aprovação da ata da reunião anterior. A secretária Aline relata que ainda não terminou de
escrevê-la, e irá mandar para o e-mail dos conselheiros juntamente com esta ata, para a
aprovação dos conselheiros. 1.3 Aprovação do calendário de reuniões do COMSEAN em
2018. Após a secretária Aline ter enviado via e-mail o calendário de reuniões do ano de 2018
para os conselheiros, os mesmos aprovaram o calendário, mantendo as datas das reuniões
sempre na última quinta-feira de cada mês, sendo que a primeira reunião do ano será em 25 de
janeiro. 1.4 Repasse das discussões realizadas no Encontro Estadual 5 Conferência +2 de
SAN. Os conselheiros presentes nesta reunião foram: José, Tânia, Edina, Luciene e assessora
técnica do COMSEAN Aline. Tânia inicia o assunto desta conferência que ocorreu no dia 21 de
novembro em Florianópolis. A conferência teve como objetivo buscar e fazer um balanço das
propostas da 5ª Conferência, em relação aos resultados, fazendo uma análise e debatendo se as
mesmas foram colocadas em prática. Dentre os assuntos abordados Tânia citou como Eixo 01:
Povos prioritários (negros, índios, quilombolas, ciganos, pescadores, haitianos), direito humano a
alimentação adequada (DHAA), o programa de aquisição de alimentos (PAA), agricultura familiar
a agroecológica, programa nacional de alimentação escolar (PNAE), promoção ao acesso
universal a alimentação e abastecimento de alimentos. Eixo 02: Processo de adesão e
implantação do SISAN. Eixo 03: Plano Estadual de Santa Catarina. Está sendo criada uma
agenda para o futuro, com a finalidade de alcançar os objetivos e os resultados das propostas da
Conferência. Tânia, ressalva a importância da participação efetiva de Joinville no que diz respeito
à segurança alimentar e nutricional, através do conselho, equipamentos públicos e o plano
municipal. E o que mais chamou a atenção foi o fato que os negros continuam sem o acesso a
demarcação de terras e o PAA específico, o bolsa família com financiamento insuficiente e ainda
com riscos de cortes. Depois de alguns minutos de discussões entre os conselheiros sobre os
assuntos do Encontro Estadual 5ª Conferência +2 de SAN os conselheiros decidem enviar a SAS,
um ofício perguntando sobre esta questão dos direitos dos povos prioritários em Joinville. Próximo
item. 1.5. Fala sobre os direitos humanos. Tânia em sua longa fala sobre o assunto, relata
sobre a história dos direitos humanos no Brasil e no mundo, as conquistas ao longo nos anos, as
pessoas que fizeram parte destas conquistas, legislação e também sobre a importância do direito
humano a alimentação adequada e acessível, e encerra o assunto com a seguinte frase de Josué
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de Castro: ”A fome não é um fenômeno natural, mas um fenômeno social. Produto de estruturas
econômicas defeituosas”. 2.Ofícios Recebidos e Enviados: 2.1 Of. 038/2017-COMSEAN
(Enviado). Enviado ao conselho tutelar em resposta ao ofício recebido referente a questão da
alimentação escolar informando que o COMSEAN encaminhou ofício à Secretaria de Educação, a
Gerência de Assistência ao Educando e ao Conselho Municipal de Alimentação Escolar, pedindo
esclarecimentos/ Informações do andamento do processo de compra de variedades de proteínas,
e qual a previsão para que os alunos recebam alimentação variada. 3.Assuntos Diversos: 3.1
Facebook COMSEAN. Edina, em uma conversa com a secretária Aline relata que o conselho
deveria movimentar mais a página do Facebook do COMSEAN, divulgando e compartilhando
informações importantes para a população. Será enviado um e-mail a todos os conselheiros para
informar sobre este assunto e em uma próxima oportunidade definir sobre quem será o
responsável para gerenciar o perfil nas redes sociais. 3.2 Convites recebidos pelo conselho.
Trata sobre os convites de posse de alguns conselhos, sendo eles, CMDM que será realizado no
dia 07/12, COMDI, dia 12/12 e o COMDE no dia 15/12. A presidente se fará presente nestas
reuniões de posse, caso a mesma não poderá comparecer, o conselho será informado para
encaminhar outro conselheiro. 3.3 Fala sobre faltas e presenças. A presidente Luciene relata
sobre as faltas dos conselheiros nas reuniões, e que, sempre vê as mesmas pessoas presentes.
As faltas serão repassadas para os representantes das Instituições e secretarias, solicitando que
as mesmas possam encaminhar outros representantes que queira realmente fazer parte do
conselho. 3.4 Workshop SESC Mesa Brasil. Edina recebeu este convite em seu e-mail e está
repassando aos conselheiros. Este seminário será realizado no dia 04/12 as 14:00 horas no
teatro do SESC e terá como tema a captação de recursos. 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 26/01/2018, às 10:58, 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 1450310 e o código CRC D4B3048E.

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