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Ata da reunião Ordinária do COMSEAN do dia 25 de janeiro de 2018

Ao vigésimo quinto dia do mês de janeiro de dois mil e dezoito, 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 janeiro
de dois mil e dezoito. Estavam presentes na reunião os conselheiros: Edina Acorti Soethe, Silvano Ribeiro,
Janine Guimarães, Heloisa Bade, José Declarindo dos Santos, Fátima Maria de Oliveira, Patricia Girardi,
Sandra Ana Czarnobay, Tamara Urnau, Tânia Maria Crescencio, Luciene Viana Nunes e Paulo Roberto de
Freitas. Justificaram as ausências: Mariana V. dos Santos Kraemer, Sirley do Carmo Lehmkul Goedert,
Marina Schoninger Fenner. Luciane faz abertura da reunião mensal do COMSEAN acolhendo o Colegiado e
desejando a todos um bom ano de 2018 vitorioso e abençoado. 1- Ordem do Dia: Aline solicita a mudança
dos itens 1.3 Para capacitação PAA, 3.1 Para cronograma de reunião comissão pré agendamento da sala,
além do acréscimo dos ofícios recebidos,109/2017 Padre Luiz Facchini mudança de conselheiro, Ofício
045/2018 SAN GUPSB-SAS, A plenária aprovou a solicitação da Sra Edina para adiantar sua fala referente
a capacitação sobre o PAA.Pauta Aprovada 1.3 Capacitação sobre o PAA Edina inicia apresentado a
Equipe SAN-SAS, que será responsável pela efetivação do PAA 2018, em seguida apresenta histórico do
PAA em Joinville que aconteceu de forma satisfatória de 2003 a 2012. O PAA 2018 articulará 150
agricultores familiares e instituições da rede socioassistencial, restaurante popular, atendendo demandas locais
de suplementação alimentar de pessoas em insegurança alimentar e nutricional além de promover e garantir
acesso alimentação e incentivar agricultura familiar. O PAA ter a modalidade Compra com doação simultânea
e que obedecerá a legislação vigente, Edina ressalta que o PAA integra o SISAN (instituído pela lei federal
11.346/2006 – LOSAN) A instituição financeira será o Banco do Brasil e o COMSEAN fará as ações de
controle social, através de duas senhas da Presidente e vice Presidente que terão acesso ao SISPAA, além do
acompanhamento/ fiscalização da execução do PAA 2018 junto a unidade executora que é a Secretaria de
Assistência Social –SAS que terá como principais responsabilidades inserir, aprovar e atestar documentos
fiscais no SISPAA, selecionar beneficiários e recebimento e distribuição de alimentos em parceria com o
Programa Mesa Brasil SESC. Foi aberto discussão a plenária sobre o tema a presidente colocou em votação
o documento parecer sucinto do COMSEAN, ciência e concordância com o processo de adesão ao PAA
2018, sendo que o MDS dará resposta sobre adesão provavelmente em março de 2018.A sra Edina foi
felicitada pelo colegiado por ter passado no concurso vestibular no curso de nutrição no Bom Jesus
IELUSC.1.2 Aprovação da Ata Reunião  Anterior ata Aprovada 1.4 Substituição de representante do
COMSEAN (suplente) no Conselho Administrativo da ASANJ Aline esclarece que na semana passa fez
vários contatos, com todos os conselheiros, para os quais no final de 2017 foram encaminhados ofícios
informando que excedeu o número de faltas em 2017 bem como se continuarão representado a
instituição/secretaria em 2018, Sergina (suplente) informou que conversou com a coordenadora e devido á
grande demanda de trabalho não poderá mais representar o Lar Betânia no COMSEAN. Em contato com a
sra Bruna do Ventura foi verificado que a Rejane(titular) entrará em licença Maternidade e será visto outra
pessoa para substituir. Foi discutida assiduidade do colegiado nas reuniões Sandra e Luciene falam da
importância da participação nas reuniões e Janine coloca sobre o comprometimento de todos para melhores
resultados foi encaminhado fazer um ofício as entidades destacando a necessidade da participação de todos e
responsabilidade em representar a entidade no colegiado. Sandra lembra que a vacância da cadeira poderá
exigir a realização de fórum complementar de acordo com a decisão da plenária considerando que no final
desde ano haverá fórum de eleição para composição da gestão 2019-2021., foi deliberado que na próxima
reunião será definido o novo representante do COMSEAN(suplente) no conselho Administrativo da ASANJ
2.0 Enviados e Recebidos Of. 039/2017- COMSEAN (Enviado) Encaminhado a secretaria de Administração
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e Planejamento Solicitando substituição dos representantes da secretaria junto ao COMSEAN, pois
excederam o número de faltas sem justificativa, Of. 040/2017- COMSEAN (Enviado) Encaminhado a
Associação das Hortas Comunitárias de Joinville Solicitando que a instituição informe se a conselheira suplente
continuará representando a instituição junto ao COMSEAN em 2018 ou indique nova representante, Of.
041/2017- COMSEAN (Enviado) Encaminhado a Coordenadora do curso de Nutrição do IELUSC
Solicitando que a instituição informe se a conselheira suplente continuará representando a instituição junto ao
COMSEAN em 2018 ou indique nova representante,Of. 042/2017- COMSEAN (Enviado) Encaminhado a
Fundação Padre Luiz FacchiniSolicitando que a instituição informe se a conselheira suplente continuará
representando a instituição junto ao COMSEAN em 2018 ou indique nova representante, Of. 043/2017-
COMSEAN (Enviado) Encaminhado ao Ventura Residence Solicitando que a instituição informe se a
conselheira titular continuará representando a instituição junto ao COMSEAN em 2018 ou indique nova
representante, Of. 044/2017- COMSEAN (Enviado) Encaminhado ao Lar BetaniaSolicitando que a
instituição informe se a conselheira suplente continuará representando a instituição junto ao COMSEAN em
2018 ou indique nova representante, Of 001/2018 COMSEAN (Enviado) Encaminhado a secretaria de
Assistência Social dados referente atendimento a população indigena que busca meios de subsistencia em
Joinville, of. 109/2017 (recebido) A Fundação Padre Luiz Facchin nova conselheira suplente, Conceição
Aparecida de Souza, Of. 018/2017 (recebido) do Centro de Direitos Humanos indica como Conselheiros
Tânia Maria Crescêncio (titular), Christian Duarte Maia (Suplente), Of. 045/2018 SAN-GUPSB-SAS
(Recebido) parecer sucinto do COMSEAN, ciência e concordância com o processo de adesão ao PAA
2018.3.0 Assuntos diversos 3.1 cronograma de reunião comissão pré agendamento da sala Aline
explica que a partir de 2018 teremos que dividir o auditório da Casa dos Conselhos com a Secretaria de
Assistência Social , para garantir sala para reunião de comissão foi realizado agendamento previo com
cronograma para as comissões de acordo com as Pricipais demandas do COMSEAN para 2018, Aline
encaminhará o cronograma e a nominata das comissões para todos os conselheiros por e mail. 3.2 Sr Silvano
informa que a cozinha experimental do RPI agendou um curso de sucos para usuários do RP Luciene agradece
a presença de todos e 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 02/04/2018, às 12:54, 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 1682951 e o código CRC 8AF250D3.
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