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Ata da reunião Ordinária do COMSEAN do dia 26 de Abril de 2018

 

Aos vinte e seis dias do mês de Abril 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 abril
de dois mil e dezoito. Estavam presentes na reunião os conselheiros: Edina Acordi Soethe, Ana
Claudia Borba da Cunha,Heloisa Bade, Maria de Fátimade Oliveira, Patrícia Girardi, Sandra Ana
Czamobay, Tamara Urnau, Márcia Luciane Lange Silveira, Paulo Roberto de Freitas. Justificaram
as ausências: Mariana V. dos Santos Kraemer, Priscila Mikulis de Castilho, Janine Guimarães,
José Declarindo dos Santos, Marilyn Gonsalves Ferreira Kuntz e Luciene Viana Nunes. Vice
Presidente Sandra, 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:3.3
Apresentação Plenarinho PLAMSAN.3.4 Seminário Municipal de Boas Práticas de Alimentação.
Pauta aprovada .1.2 Aprovação da Ata  Sem considerações. A ata aprovada. 1.3 Apresentação
das ações do Centro POP. Sandro Minuzzo coordenador do Centro Pop apresenta objetivos, o
que é o centro POP, o funcionamento, a rotina, como é realizada a abordagem social, locais onde
são feitas as abordagens, público alvo. Conselheira Sandra pergunta o que é servido no café da
manhã, Sandro esclarece que é servido os alimentos encaminhados pelo setor de Abastecimento
da Secretaria de Assistência Social (café ou chá, pão ou bolacha), Sandra lembra que no
PLAMSAN está previsto abertura o Restaurante Popular também de manhã para servir café da
manhã, aprovado fazer resolução referente abertura do restaurante popular para servir café da
manhã e envio da resolução para CAISAN. Sandro explica a situação dos indígenas, explica a
falta de interesse deles com o serviço, fazem a abordagem, orientam quanto ao cadastro único,
mas são resistentes em usar os serviços. Conselheira Tamara relata que são poucos os indígenas
que procuram o Restaurante Popular para almoçar. Conselheira Márcia, questiona os motivos e
sugere alguma ação atrativa que possa interessar eles a usar o serviço. Vice-presidente Sandra
comenta sobre um trabalho acadêmico realizado com o Consultório de rua, identificando os
moradores e os motivos que estão na rua. Valmir pergunta se existe alguma estratégia ou projeto
para atendimento dos indígenas. Sandro explica que a vinda deles para a cidade é quando a
produção de alimentos está mais baixa, então vem para vender os artesanatos e levantar algum
dinheiro. Vice presidente Sandra, sugere ofício para a FUNAI , aprovado o ofício. 1.4
Apresentação da LDO 2019 – Cláudio faz a apresentação do Planejamento Orçamentário dos
Conselhos. Recurso que a prefeitura predispõe para a utilização no COMSEAN., previsão
orçamentária de R$ 93.000,00 Aprovada a ação orçamentária do COMSEAN. 1.5 Relato das
Comissões. LOSAN: Pela falta de quorum nas reuniões, a conselheira Edina sugere dar
encaminhamento na lei, fazer as alterações e apresentar na próxima reunião. Não teve relatos de
outras comissões.2. Ofícios Recebidos e Enviados , não teve comentários sobre. 2.1 Oficio
026/2018 – CMAS – Prestação de contas 2017 , foi referendado a solicitação. 2.2 Oficio
037/2018 – SAS – UAF – LDO 2019 – Aprovada LDO 2019. 2.3 Processo- Banco de Alimentos –
MPF Processo foi arquivado pois juiz, alega a compra dos equipamentos. Sugerido a reavaliação
deste documento pela comissão de políticas públicas ao final da próxima reunião.3. Assuntos
Diversos : 3.1 3 Edina fala sobre o convite recebido para participar da 3 Conferência Internacional
de Agricultura e alimentação em uma sociedade organizada, se realizará de 17 a 21 de setembro
de 2018 em Porto Alegre , a primeira no Brasil, comenta que Joinville recebeu os articuladores da
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conferência Potira e Marquito. Eles sugeriram uma articulação com Joinville para a realização de
um Seminário no qual foram contatadas as Universidades, Católica, IELUSC, UNIVILLE. Em
reunião com as mesmas foi criado um grupo técnico para montar o Seminário de Boas Práticas
Agricultura e Alimentação Joinville 2030, definiram a data 26 de Junho das 14 as 21horas, serão
apresentadas as boas práticas em Joinville, a escolha dos trabalhos apresentados será feita pelo
grupo Técnico. Será aberta uma inscrição pelo site de Joinville. Valmir sugere deliberar na
próxima reunião quem vai para a Conferência Internacional em Porto Alegre, para poder agilizar
os trâmites. 3.2 Adesão do SISAN para Instituições Privadas. Edna explica sobre a Lei
orgânica de segurança alimentar, composição do SISAN, CAISAN, CONSEAN, conferência e as
instituições privadas, sita o exemplo do Mesa Brasil SESC que tem ações de SAN no município e
pode ser aderido ao SISAN. Edina solicita CONSEAN encaminhar oficio para o CONSEA
estadual /nacional, solicitando orientação de como deve ser realizado adesão das instituições
privadas no SISAN Aprovado o envio do Oficio.3.3 Apresentação no Plenarinho PLANSAN.
Sandra fala sobre a boa repercussão, apesar do pouco tempo destinado e explica como foi
realizada a apresentação. Sugere a ida de um representante todo mês na câmera pela
importância da presença para atualização. Edina sugere a articulação e apresentação em outros
conselhos. Finalizando a reunião a vice presidente do COMSEAN Sandra 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 29/05/2018, às 08:49, 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 1918509 e o código CRC 5878C733.

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