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Ata da reunião Ordinária do COMSEAN do dia 29 de Março de 2018

Aos vinte e nove dias do mês de março 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, Silvano Ribeiro, Mariana V. dos Santos
Kraemer, Sirley do Carmo Lehmkul Goedert, Janine Guimarães, Heloisa Bade, José Declarindo dos Santos,
Fátima Maria de Oliveira, Patricia Girardi, Tamara Urnau, Tânia Maria Crescêncio, Marilyn Gonçalves
Ferreira Kuntz., Luciene Viana Nunes, Marcia Luciane Lange Silveira. Justificou a ausência: Sandra Ana
Czarnobay. 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: Silvano
pede para incluir em ata o furto no Restaurante Popular1, a situação do caminhão do peixe e as cozinhas
comunitárias. Patrícia pede para incluir a divulgação do evento no Mesa Brasil 15 anos. Edina pede para
passar um informe do PAA 2018. Pauta aprovada. 1.2 Aprovação da Ata  ata aprovada com as alterações
solicitadas. 1.3 Prestação de contas do PAA – SAS e SESC Mesa Brasil. Edina coordenadora de SAN
fala da prestação de contas e operacionalização PAA com convênio assinado em 2016. Explica como
funciona o recebimento dos hortifrútis; identificações de orgânicos; compra com doação simultânea onde é
feita compra do agricultor e repassado para entidades; recurso vai direto para o agricultor; operacionalização
feita pela equipe do PAA; valor pago por DAPE $ 6.500,00. Finalidade do PAA: Incentivar e fortalecer a
agricultura familiar. Foram beneficiadas 32 entidades, 55 agricultores e foram entregues 56115kg totalizando
$195.752,58, foi usado 22% do recurso. Patrícia nutricionista do Mesa Brasil fala da solicitação da prefeitura
com o mesa Brasil para a realização novamente das entregas do PAA, explica da importância da emissão do
ofício pelo CONSEAN atestando que está de acordo com esta parceria. Patrícia explica o trabalho realizado
no Mesa Brasil, apresenta os dados e quantidades entregues. Explica que a parceria realizada com o PAA é
para fazer todas as entregas para as instituições públicas e privadas. Aprovado o atestado de parceria do
Mesa Brasil com PAA. Sugestão da conselheira Tânia que seja feita uma resolução para emitir este documento
e presidente Luciene complementa que esta prestação de contas e dados das entregas, seja feita anualmente.
Edina anuncia a aprovação do PAA 2018, portaria 20 do dia 27/03/18 a execução de 300 mil e explica a
sequência da execução até começar as entregas. Edina fala da importância do Conselho na agilização e
participação desta execução. 1.4 Relatos das Comissões: Comissão de Alteração da Losan, Tania fala
da dificuldade de dar continuidade pela falta de coro, foi discutido a metodologia, e sugere apresentação no
conselho e que já possa vir descrita os pontos mais importantes: que o conselho seja deliberativo e que a
alteração é em virtude da reforma administrativa da PMJ. Edina solicita que a secretaria executiva veja até que
data poderá ser concluída as alterações na Lei de criação do COMSEAN e enviada a minuta da alteração
para a Procuradoria do Município. Comissão de assuntos externos e capacitações: Márcia fala da data do
fórum dia 22 de novembro, também foi agendada a apresentação no Conselho Municipal de Saúde do
PLAMSAN - Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional para dia 30 de abril de 2018 s 18:30,
disponibilizado 30 mim, no plenarinho da Câmera de Vereadores. Presidente Luciene reforça que a presença
dos conselheiros nesta reunião é muito importante. Valmir fará alguns slides da apresentação e enviará para a
Edina e a Sandra. Em seguida a conselheira Márcia fala da data da Semana Mundial da Alimentação
16/10/18, dia de palestras na parte da tarde na UNIVILLE. Comenta sobre o contato realizado com a
Universidade Federal de Santa Catarina e a disponibilidade da vinda de um representante para proferir
palestra sobre o tema. Salienta que o palestrante faz parte do grupo de pesquisa TEAR-SAN. Também
poderá vir o professor Luiz Magno Pinto Bastos Junior professor de direito da UNIVALE com formação em
Direitos Humanos. Márcia chama a atenção para que o COMSEAN verifique a forma de arcar com as
despesas e transporte pois, os palestrantes não cobrarão pelas palestras. A Presidente Luciane ressalta a
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importância de verificar a parte burocrática; sugere verificar com as universidades para facilitar esta parte
fazendo uma parceria. Márcia sugere que para ter menos gastos que as palestras sejam por vídeo conferência,
já que a UNIVILLE possui toda a estrutura. A data sugerida foi: 17/10 na parte da tarde. Sugerido fazer a
discussão da PLAMSAN, no dia 18/10 e a apresentação do plano de SAN, além de todos equipamentos de
SAN e que o local seja na Câmara de Vereadores.Tania sugere a vinda da filha do Josué de castro. Edina
sugere agenda estratégica envolvendo os conselhos, secretarias, da saúde, educação, SAN, universidades e
outros órgãos municipais com o intuito de para fazer uma agenda em conjunto. Tania sugere envolver a
Secretaria do Estado também nesta discussão. Ofícios RECEBIDOS, 2.1 026/2018- UAF/SAS/FUNDOS
prestação de contas de 2017, comissão de finanças fazer a análise. 033/2018 – GUPG/ SAS, lista de
entidades inscritas no conselho, para utilizar no SIGIOR, foi enviado resposta afirmando que o COMSEAN
ainda não deliberou sobre a questão de inscrições de entidades, mas que nas próximas reuniões estará
discutindo sobre o assunto e definindo critérios para as inscrições de entidades municipais de SAN. 109/2018
- GUPSB resposta Gerência de proteção básica onde explica a ação de abordagem com a população
indígena. Edina explica a abordagem do centro POP, Janine, fala da postura rígida usada com estas
populações, que devem ser olhadas de outra forma. Edina sugere uma apresentação para melhor explicar esta
situação e outras. Como a resposta não foi o esperado a presidente Luciane sugere a presença do centro POP
para questionamentos e discussão sobre este assunto. Aprovado por unanimidade. Assuntos diversos: 3.1
Comissão de articulação interconselhos: Valmir fala da sugestão do COMDE de instituir uma comissão de
todo os conselhos vinculados a SAS, que poderão participar os integrantes da mesa diretora dos conselhos
com objetivo de discutir as ações comuns dos conselhos. Informa ainda que alguns conselhos já aprovaram a
proposta. Aprovada a participação por unanimidade. 3.2 Representante do COMSEAN (suplente) no
Conselho Adm. da ASANJ: A presidente Luciene colocou seu nome a disposição em substituição a suplente
a Conselheira Tania. 3.3 Furto do Restaurante Popular, Silvano fala dos equipamentos que foram furtados;
da negociação com a empresa de segurança e que serão repostos estes equipamentos. 3.4 Caminhão do
peixe: Silvano fala que foi devolvido para o MDS e é sugerido mandar ofício para a SEMA questionando este
ocorrido. Sugerido enviar ofício para a SAMA solicitando informações referentes ao fima das atividades deste
programa. Aprovado por unanimidade. O conselheiros José comenta sobre as cozinhas comunitárias que
foram fechadas pela vigilância sanitária e que está fazendo um levantamento e que na próxima reunião trará as
informações. A conselheira Gabriela, a pedido da Patrícia do Mesa Brasil, fala das ações dos 15 anos do
Mesa Brasil; que no dia 07/04 estarão nos supermercados para a arrecadação de alimentos. 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
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