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Ata da reunião Ordinária do COMSEAN do dia 22 de Fevereiro de 2018
 

Aos vinte e dois dias de do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, às oito horas e quarenta e cinco minutos,
conforme regimento interno do Conselho, no Auditório da Casa dos Conselhos, situado na rua: Afonso Pena,
840-Bucarein em Joinville-SC, teve início a reunião ordinária do mês de fevereiro de dois mil e dezoito.
Estavam presentes na reunião os conselheiros: Edina Acordi Soethe, Ana Cláudia Borba da Cunha, Janine
Guimarães, Viviane de Fátima Leite do Prado, José Declarindo dos Santos, Fátima Maria de Oliveira, Patricia
Girardi, Sandra Ana Czarnobay, Tamara Urnau, Tânia Maria Crescêncio, Christian Duarte Maia, Marilyn
Gonçalves Ferreira Kuntz., Luciene Viana Nunes, Marcia Luciane Lange Silveira e Paulo Roberto de Freitas
Justificaram as ausências: Mariana V. dos Santos Kraemer, Sirley. A Presidente Luciene Viana Nunes, inicia a
reunião as 08:50 hs. dando boas vindas a todos os conselheiros presentes. 1-Ordem do Dia: 1.1 Aprovação
da Pauta: Foram Incluídos novos itens: Janine pede para incluir informe na pauta sobre ação da Secretaria da
Saúde; Edna pede para incluir fala sobre o transporte do PAA; Tânia também pede para incluir na pauta a
situação do caminhão do peixe e a programação de ações do Restaurante Popular. Edna pede para os
conselheiros articularem uma forma de participar da Terceira Conferência Internacional de Agricultura e
Alimentação que acontecerá em setembro de 2018 em Porto Alegre. Marquito do CONSEA estadual é o
articulador regional e solicita a participação de Joinville. A Presidente sugere uma reunião a parte sobre esse
assunto.1.2 Aprovação da Ata  A ata não foi aprovada pois não foi enviada por e-mail, será aprovada em
Março. 1.3 Apresentação de oportunidades do Serviço Geração e renda 1.4 Fala sobre Campanha da
Fraternidade/2018: Tânia fala que a Campanha da Fraternidade teve início na quarta-feira de cinzas e tem
como tema Fraternidade e Superação da Violência. Comenta que o Centro de Direitos Humanos irá trabalhar
com todas as igrejas com este tema em uma ação ecumênica. Presidente sugere fazer uma apresentação dos
dados de fome e violência no conselho. Aprovado por unanimidade. Cristian comenta que a violência que mais
mata é a própria fome. Tânia sugere fazer um estudo dos dados da fome, doenças relacionadas, para uma
apresentação. Comenta que três milhões de pessoas ainda passam fome no Brasil. Luciene sugere que o
assunto seja discutido na comissão dos estudos. Aprovado. Janine fala que a Secretaria da Saúde trabalha
com o programa saúde na escola e que algumas unidades trabalham este tema e possuem dados que seriam
importantes e podem contribuir para esta estatística. 3.3 Fala sobre COMSEAN Sandra antecipa a sua fala e
explica que surgiu questionamentos do Ministério do Desenvolvimento Social sobre mudar a nomenclatura do
COMSEAN para CONSEA (Conselho de Segurança Alimentar). Sandra fala da importância de reconhecer o
significado; dar valor ao ALIMENTAR E NUTRICIONAL, sugere que devem ser criadas formas de nos
reconhecer com esta nomenclatura devido o alimento estar sempre relacionado ao nutriente. Sandra apenas
lembrou aos conselheiros para refletir sobre isso que será discutido em outro momento. Presidente fala que
esta situação vem ao encontro do plano de SAN e sugere colocar o assunto nos grupos de estudo. Aprovado.
1.3 Apresentação de oportunidades do Serviço Geração e renda. Apresentação da Assistente Social
Penha e do Diretor Vinícios do Cepat/Siop sobre o programa “Faça a Gestão do seu Negócio”, que tem por
objetivo ensinar a população na organização, aprendizado do seu próprio negócio, aprender a ser
empreendedor. Valmir sugere uma oficina para o COMSEAN sobre planejamento estratégico. Edna comenta
da articulação que está sendo feita com o restaurante popular para algumas oficinas ocorrerem na cozinha
experimental do restaurante. 1.5 Relato Reunião conjunta de Estudos e Assuntos Externos  1.6 Relato
Comisão de Atualização da LOSAN e Regimento interno. Tânia fala que, por conta da mudança
administrativa da prefeitura, é necessária a atualização da lei e do regimento interno. Teve duas reuniões e
devido a demanda continuaram todas as quintas-feiras. Tânia explica como será feito e comenta que já foi
encaminhado por e-mail a lei e o regimento para os conselheiros destacarem e contribuírem. Valmir sugere que
depois de aprovada a lei seja discutido o regimento interno, porque é o conselho quem define o seu regimento
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interno. Luciene explica que está sendo analisada por áreas como saúde, vigilância sanitária e outras. Edna fará
um estudo da lei estadual para ver se tem algo a contribuir. Outros assuntos também estão sendo estudados
pela comissão de Assuntos Externos como: fórum não governamental; analise do Plamsan e a semana da
alimentação. Edna sugere colocar prazo para aprovação da mudança na lei. Presidente Luciene diz que até
abril do corrente ano deverá estar assinado pelo executivo municipal. 2.1 Ofícios: Ofício 052/2018-SAN-
GUPSB-SAS (Recebidos) 2.2 Ofício 002/2018-SAP.UAO (Recebidos) 2.3 Ofício 01/2018/LDB
(Recebidos) 2.4 Ofício 002/2018 COMSEAN (Enviados) 2.5 Ofício 003/2018 COMSEAN(Enviados) 2.6
Ofício 004/2018 COMSEAN(Enviados) 2.7 Ofício 005/2018 COMSEAN(Enviados) 3.1 Substituição de
representante do COMSEAN (suplente) no Conselho Administrativo da ASANJ – Ficou para decidir na
próxima reunião. 3.2 Substituição da segunda secretária do COMSEAN, foi eleita como segunda secretária
Márcia da Univille e a conselheira Tamara Urnau assumiu automaticamente como primeira secretária. 3.3
Parecer do Programa Mesa Brasil/SESC informando ao conselho a parceria do Mesa Brasil com o município
na distribuição do PAA, solicitando a análise e autorização ao conselho referente a documentação, emitindo
um parecer da ciência do conselho desta parceria: Mesa Brasil e PAA. O encaminhamento foi que na próxima
reunião do conselho será feita apresentação/capacitação sobre a estruturação da operacionalização do PAA
para que os conselheiros possam ter mais conhecimentos sobre a proposta do PAA do município. Também a
apresentação dos documentos explanando também as entregas do PAA de 2016 que foram realizadas pelo
Programa Mesa Brasil. 3.4 Janine fala sobre projeto Mexa–se Mais. Secretaria da Saúde em parceria com a
Secretaria de Esportes – Janine explica que é um projeto de prevenção a saúde e tem por objetivo fortalecer
os grupos de saúde que já existe nos bairros. O primeiro evento vai acontecer dia 17 de Março no Parque
São Francisco, junto com a feira que já existe no bairro Ademar Garcia todos os meses. Janine sugere que o
conselho se faça presente ou encaminhe material para divulgação. Tânia questiona referente “o paradeiro do
caminhão do peixe” que era de responsabilidade da Fundação 25 de julho para transportar o peixe com menor
valor para os bairros. Tânia sugere buscar informações para atualizar a situação e repassar estas informações
em reunião do Conselho. Tânia também questiona quanto ao cronograma de ações realizadas no Restaurante
Popular. Comenta que vinculou na mídia em um programa de televisão referente uma ação que seria para a
comunidade em geral e não para o usuário daquele equipamento. Edna pede a palavra e explica que a
comunidade e todas as pessoas que queiram participar, usuário ou não, serão convidadas para estas ações que
estão sendo construídas. Edna reforça que toda comunidade é usuária do Restaurante Popular. Tânia comenta
que devem ser inclusas todas as pessoas. Tamara fala que essa é a ideia e ressalta que a cozinha experimental
foi construída com a intenção de fazer ações para o usuário e comunidade, ou seja, disponibilizar para a
comunidade e instituições do município à usarem o espaço da cozinha experimental. Luciene sugere que todas
as ações realizadas no restaurante popular sejam apresentadas no conselho(ações de EANs). Edna fala da
importância de construir um instrumental para dar clareza quanto a utilização destes espaços(cozinha
experimental e banco de alimentos). Tânia comenta da demora na construção desta cozinha e, que por ser uma
das únicas, devem ser realizadas ações para incluir as pessoas e cumprir o Plano Municipal de Segurança
Alimentar e Nutricional. Tamara comenta que em nenhum momento foi usada a fala onde restringe o público.
Tamara salienta que a ASANJ realiza as ações nutricionais em conjunto com a prefeitura e que irá desenvolver
este cronograma bem como abrir para que a comunidade realize as ações naquele local sem perder o foco na
alimentação saudável e que serão ações de saúde. Tamara fala da oficina realizada e comenta ainda que estão
faltando ainda finalizar a instalação de alguns equipamentos como os fogões. Edna fala da fiscalização da
prefeitura (nutricionista) sob essas ações. Luciene da sua opinião sugerindo um projeto onde contempla o
cronograma, as entidades necessitadas, a EAN que a ASANJ deve fazer e que não “fuja” do foco que é a
alimentação saudável. Tânia pede para incluir a população prioritária nestas ações da ASANJ nos RPs pois,
para ela não ficou claro que a participação da população prioritária na entrevista feita em um programa de
televisão. Encaminhamento foi para que o COMSEAN aprove a programação realizada pelo restaurante
popular e opinar na realização destas ações. Finalizando a reunião a presidente do COMSEAN Luciene
agradece a presença de todos. Eu, Tamara Urnau, redigi a presente ata, que será submetida à aprovação do
Conselho na próxima reunião ordinária e publicada no Site da Prefeitura Municipal de Joinville.

Documento assinado eletronicamente por Luciene Viana Nunes , Usuário
Externo, em 02/04/2018, às 14:52, 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.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 1685714 e o código CRC 53C85556.
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