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Ata da reunião Ordinária do COMSEAN do dia 24 de Maio de 2018

 

Aos vinte e quatro dias do mês de Maio 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
maio de dois mil e dezoito. Estavam presentes na reunião os conselheiros: Edina Acordi, Silvano
Ribeiro, Mariana V. dos Santos Kraemer, Heloisa Bade, José Declarindo dos Santos, Fátima
Maria de Oliveira, Patricia Girardi,Tamara Urnau, Tânia Maria Crescencio, Marilyn Gonçalves
Ferreira Kuntz., Luciene Viana Nunes, Marcia Luciane Lange Silveira e Paulo Roberto de Freitas
Justificaram as ausências: Sirley do Carmo Lehmkul Goedert e Sandra Ana Czarnobay.
Presidente Luciene, inicia a reunião as 08:50 hs. dando boas vindas a todos os conselheiros
presentes. 1-Ordem do Dia: 1.1 Aprovação da Pauta:  Foi incluído nos assuntos diversos
apresentação do Seminário Municipal de Boas Práticas de Alimentação, e nos relatos das
comissões a apresentação na Câmera de vereadores e o seminário da Alimentação escolar.
Pauta aprovada 1.2 Aprovação das Atas da Reunião ordinária de abril e extraordinária de Maio.
Leitura das atas pela secretária Tamara, aprovada a ata de abril e a ata de Maio da
extraordinária, será encaminhada para os conselheiros fazer suas considerações e será aprovada
na próxima reunião. Aline pede aos conselheiros para contribuir com as considerações nas atas ,
para poder fazer as resoluções adequadas. Também lembra que foi conversado sobre o
Restaurante Popular servir café da manhã, resolução do COMSEAN para a SAS reforçando a
importância de os restaurantes Populares servirem café da manhã para comunidade, Edna
solicita a secretaria de executiva para fazer e encaminhar as resoluções para os conselheiros
verificarem e aprovarem para agilizar, fala da importância do suporte da secretaria executiva para
essas situações devido a demanda dos conselheiro. Edna também lembra da solicitação feita
sobre o encaminhamento da resolução para a CAISAN e CONSEA nacional pedindo ajuda de
como fazer, quais procedimentos para as instituições privadas aderirem aos SISAN, Tânia
relembra da reunião extraordinária que todas as entidades seriam registradas no conselho a partir
da data da reunião. 1.3 Aprovação da Minuta da Losan, . A comissão ainda não finalizou o
estudo da lei 1.4 Apresentação ACELBRA  . Conselheira Heloisa representando a ACELBRA –
Associação dos Celíacos, faz a apresentação falando da Doença Celíaca, alimentação sem
glúten, intolerância ao trigo , cevada, centeio. Sintomas e diferenças da alergia, intolerância e
doença celíaca. Alimentos industrializados, rotulagem, importância de comer mais alimentos in
natura, menos alimentos embalados, dificuldade da alimentação escolar em atender estes alunos.
Divulgou as reuniões da ACELBRA que acontecem na primeira quinta-feira do mês, no Lions
clube de Joinville, procuram sempre ter palestras, oficinas, orientações. No dia 20 de Maio é o dia
nacional da doença Celíaca. 1.5 Relatos das comissões. Edna comenta que não foi analisado o
documento do banco de alimentos. 2.Ofícios recebidos e enviados. 2.1- Oficio
0955/2018/CVJ/DAC Reunião comissão Saúde, Assistência e Previdência Social Foi
encaminhado através do oficio, uma minuta do projeto de Lei e o Conselho foi convidado para
esta apresentação, onde participaram as conselheiras, Luciene, Edna e Heloísa. Luciene explica
que foi uma demanda do vereador James e resume que esta lei apresentada por ele é
praticamente a lei federal, que já existe tudo do que foi apresentado, já é praticado, sugeriram que
se fosse para melhorar teria que melhorar a lei federal, convidaram para participar da reunião
extraordinária do COMSEAN que aprovou a proposta do PAA 2018, falaram sobre o CONSEAN e
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tudo que está sendo feito . Edina explica que a ideia do vereador era a criação do PAA municipal,
foi explicado tudo que está sendo feito SISAN, a ideia deles é fortalecer também a agricultura
familiar. Edina conclui falando do que foi valido, pelo fato de terem instrumentalizado eles com
todas as situações que já existem e o que está em andamento. Edina ressalta a importância da
presença nestes espaços e momentos para saber os projetos de lei, para poder acompanhar,
existe muitos projetos que o conselho não é comunicado, Edina ressalta mais uma vez a
secretaria executiva em estar buscando esses projetos para apresentar p o conselho. Lembra que
é muito importante colocar na LOSAN que todos projetos de lei relacionados a alimentação,
devem ser aprovados pelo COMSEAN. Eles não sabiam do lançamento do Plano bem como de
todos os demais projetos PAA por ex. 2.2 – Oficio 55/2018 pastoral da criança Troca de
Conselheiros. Apresentada a conselheira suplente da Fátima, Sra Marli de Fátima Oliveira Palm
2.3 – Oficio da SAMA.UDR Sobre o caminhão do peixe, ofício fala que foi rescindido contrato,
informaram que o caminhão foi recolhido pelo ministério do desenvolvimento social agrário MDSA
em 22/06/2015. Tania comenta que não foi comunicado o conselho e essa documentação deveria
ter sido analisada, a falta de planejamento, sugere mais uma análise do assunto pela comissão de
políticas publicas para ficar documentado para que não gere questionamentos futuros . Silvano
fala que existem outros equipamentos parados que poderiam fortalecer os agricultores. Foi
deliberado oficio para SAMA para informar COMSEAN sobre estes assuntos. 2.4 – Oficio
037/2018 CMAS resolução do CMAS referendando a LDO 2019 do COMSEAN. 2.9 – Oficio
070/2018/SAS UAF LOA/2019 Comissão de finanças Aline sugere reunir a comissão para definir
e apresentar o orçamento e proposta na próxima reunião e devem se reunir durante o mês de
junho . Oficios enviados: Aline fala da dificuldade de fazer o minuta de decreto de nomeação dos
novos conselheiros, ser aprovada pela procuradoria devido a reforma administrativa, sendo que
na lei do conselho ainda consta a nomenclatura anterior, o que trava o processo na procuradoria,
buscando o andamento do processo Aline responde formalmente que o Conselho está em análise
e estudo para alterar a lei e solicitado que seja agilizado, a secretaria executiva está fazendo o
seu papel informando e comunicando. Edina fala da 3 conferência, Marylin mandou o linnk no
grupo do whats sap para todos ter acesso. Edina comenta sobre a participação dos conselheiros,
valor para conselheiros 250,00 para sociedade civil 400,00. Aline fala que o conselho não tem
rubrica para pagar inscrição de conselheiros em seminários e relatou que o valor da diária gira em
torno de 400,00 que teria dinheiro para até 3 conselheiros ,e também tem recurso para passagem
aérea, Aline vai solicitar mais informações do que pode ser pago, e para a próxima reunião
precisa ser definido quem vai para dar andamento. Edna fala do Seminário de Boa Práticas –
Agricultura e Alimentação , Joinville 2030 no dia 26/06 /18, a programação esta fechada e já foi
encaminhando para o SECOM a, terão mesas redondas para debates e exposição dos trabalhos
realizados em Joinville. Vai se realizar no teatro Juarez Machado. Explica o funcionamento e
programação, onde logo será disponibilizado no site. Edina pede divulgação e apoio dos
conselheiros, Luciene sugere COMSEAN encaminhe ofício solicitando a presença das entidades
e instituições e para a casa dos conselhos, convidando os demais conselhos. Tânia sugere incluir
apresentação do DHAA, Edina fala que poderá incluir na apresentação do SISAN e fala do vídeo
institucional que será feito e poderá ser falado também do conselho. Márcia ressalta a importância
da divulgação e sugere nota em jornal. Edina fala sobre o seminário da educação, onde participou
da oficina do controle social na parte da tarde. Positivamente Edna fala da participação do grande
grupo presente, a gerente da educação com a Mariana nutricionista e conselheira, Jessica do
compras da SAP, Aline do COMSEAN e Sirlei do CEASA. Foi dividido em grupos e Edina
comenta que a conselheira Mariana participou no grupo das nutricionistas e foi incentivando muito
o uso da fórmula infantil, e não o aleitamento materno, como preconiza o Guia Alimentar para
Crianças Menores de 2 anos, publicação do Ministério da Saúde que incentiva o aleitamento
materno ficará atento com isso para intervir caso precisar . Aline fala da conversa que tiveram
com o presidente do conselho estadual Alimentação escolar, ele explicou da reformulação da lei
das cantinas e ofereceu para o COMSEAN contribuir com eles, Edina comenta da quantidade de
material que o CONSEAN tem para disponibilizar e contribuir. Aline comenta do quão valido foi
pois ressaltaram muito a importância e papel dos conselheiros. Edna falou da fala do contador, ele
ressaltou a importância de cuidar e saber o que se assina., Edina questionou sobre o FUMSEAN
porque não tem destinação do imposto de renda pro FIA e para o Fundo do Idoso, porque não tem
nada para segurança alimentar. Aline explica que tanto para o FIA quanto para o Fundo do Idoso é
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determinação nacional à criação dos fundos com possibilidade de repasse de recursos através
do imposto de renda. Edina sugeriu fazer LOB para federal , nacional, estadual para formulação
da lei. 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 04/07/2018, às 08:36, 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 2059298 e o código CRC 58E1CE11.
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