
ATA SEI

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

Aos vinte e seis dias do mês de Julho 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
julho de dois mil e dezoito. Estavam presentes na reunião os conselheiros: Edina Acordi, Taciana
Machado dos Santos, Ana Cláudia Borba Cunha,Sirley do Carmo Lehmkul Goedert, José
Declarindo dos Santos, Fátima Maria de Oliveira, Patrícia Girardi, Sandra Ana Czarnobay,Tânia
Maria Crescêncio, Luciene Viana Nunes e Paulo Roberto de Freitas Justificaram as
ausências:Janine Guimarães, Heloisa Bade, Viviane de Fátima leite do Prado, Tamara Urnau,
Lorenne Sarubi Mileo. A Presidente Luciene inicia a reunião dando boas vindas a todos os
conselheiros presentes. 1-Ordem do Dia: 1.1 Aprovação da Pauta:  Foi incluído os Assuntos
Apresentação do Diagnostico da Aldeia Pirai, e-mail recebido sobre Pauta do CONSEA SC:
Oficina Construção da Plataforma de SAN em Santa Catarina e Plenária Ordinária do COMSEAN
SC 15.08.18, Sandra fala sobre disciplina de segurança alimentar no IELUSC, José fala sobre
projeto da Coopertupy, Edina informe do PAA, a pauta foi aprovada 1.2 Aprovação da Ata : Ata
da Reunião Ordinária de Junho aprovada com as alterações solicitadas. 1.3 Apresentação do
Diagnóstico da Aldeia Pirai: A conselheira Sandra fez uma introdução para o trabalho e
organização da visita a aldeia pirai com encaminhamento de um Protocolo de coleta de dados
(anexo), que foi respondido pelo Sr. Eri, devolvido ao conselho e apresentado na plenária pela
conselheira Sandra. O cacique Ronaldo detalhou a situação do grupo indígena da Aldeia Pirai,
relata que na região de Joinville existem 10 aldeias e que cada cacique tem um jeito de organizar
a vida da sua comunidade, ressalta que a luta é de mais de 500 anos para manutenção dos
costumes e que os problemas não são de agora. Sua aldeia existe a 40 anos e localiza se em
uma área não demarcada e, as margens do rio pirai, antigamente “o rio era cheio de peixes e era
fonte de alimentação, aprendizado, crianças pescavam com arco e fecha e era local de lazer”
relata que a cultura do arroz acabou com essas atividades. Na área da saúde não há estrutura
(espaço) para o atendimento médico. Além de que os medicamentos prescritos não são efetivos
nos tratamentos das crianças o Pajé faz a parte espiritual e quando a criança não melhora vem
para a cidade. O conselheiro José pergunta qual objetivo de vocês agora? O cacique Ronaldo
responde que é plantar especialmente batata doce, mandioca e outros alimentos para
subsistência do grupo e coloca as dificuldades da terra da aldeia são mais de 20.000 metros
quadrados porém banhados, sendo necessário a execução de drenagem para plantio e a
organização de açude para peixes, o Sr Eri comenta que a terra é muito acida e que necessita do
trabalho de extensão e orientação rural para obtenção de produção agroecológica para
subsistência e participação no PAA. O Sr José relata sua experiência com as hortas comunitárias.
A presidente Luciene resalta a importância dos hábitos da cultura e da necessidade de mais
embasamento. A Conselheira Sandra ressalta a resposta sobre a questão da fome do grupo que
será trabalhado na reunião da comissão de Estudos de Políticas Específicas e Combate a Fome.
A Sra Edina lembra que na última reunião do COMSEAN foi deliberado o envio de oficio para o
CONSEA de Araquari, será efetivado agora com os resultados da coleta de dados. Após
discussão foi deliberado uma visita técnica conjunta a aldeia em breve. A conselheira Patrícia
retoma sua fala com relação ao fornecimento de alimentos pelo Mesa Brasil que aldeia deve estar
organizada em forma de associação com CNPJ , cumprindo assim os requisitos do Programa
Mesa Brasil para recebimento de doações, que a partir deste mês a equipe do Programa tem
uma Assistente Social que poderá auxiliar no processo de organização. Aline lembra que o
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assunto voltará a ser pautado porém não será solucionado pelo COMSEAN Joinville em respeito
ao requisito da territorialidade eque será encaminhado ao COMSEAN e autoridades de Araquari
bem como ao CONSEA-SC para conhecimento e providências. 1 .4 Deliberação de quais
conselheiros irão a 3ª Conferência Internacional de agricultura e alimentação em uma
sociedade Conforme encaminhamentos da reunião passada, ficou decido pela participação dos
conselheiros Sandra, José e Edina foi verificado a necessidade de rediscussão do número de
participantes devido ao orçamento disponível. Foi discutido e decidido manter o número de
participantes e organizar a justificativa e texto do ofício demostrando a importância do evento
como matriz para as futuras discussões e capacitação dos conselheiros. Sendo assim deverá ser
mantida as tratativas junto ao gestor da SAS para efetivar a participação dos conselheiros na
referida conferência, além da decisão do tipo de transporte a ser utilizado (aéreo, ou carro da
SAS). 1.5 Relato da Comissão: Comissão Estudos de Políticas Específicas e Combate a Fome,
a conselheira Edina candidatou-se a coordenação da comissão de politicas sendo aclamada.
Sendo que destacou o trabalho da comissão que será priorizado cronograma de reunião pauta,
Banco de Alimentos, LOSAN /DHAA, cozinhas comunitárias e eventos. Relatou que a comissão
vem Preparando Seminário em Alusão ao Dia Mundial da Alimentação que a principio será nos
dias 16 e 17 de outubro no auditório da Biblioteca na Univille, mas ainda estão fechando a
Programação e vendo se fará ação na Câmara de Vereadores no dia 18 de outubro. 1.6
Formação de Comissão: Comissão do Fórum de Eleição da Sociedade Civil COMSEAN -
Gestão 2019-2021, Aline relata sobre agenda do fórum de eleição do CONSAN, a Eleição dos
conselheiro da gestão 2019-2021 é dia 22 de novembro e a posse dos eleitos dia 12/12, sendo
necessária a organização da comissão eleitoral. São escolhidos os conselheiros Patricia, Edina,
José e Sandra para organização de todos o documentos referente ao fórum (Edital de
convocação, correspondências, Entidades, regimento interno do Fórum, organização do dia do
fórum). 2.Ofícios Recebidos: 2.1 Ofício nº 020/2018 – SAMA UDR Referente a situação do
Banco de Alimentos, 2.2 Ofício nº 420-GAB/ Secretaria de Educação Indicação de novos
conselheiros, 2.3 Ofício nº 306/2018 – GUPSB/SAN Parecer do COMSEAN sobre a proposta
PAA, 2.4 Ofício nº 084/2018 – CMAS referendando resolução da LOA 2019 COMSEAN 2.5 Ofício
nº 49/2018 – GUPG/SAS Pesquisa de Informações Municipais, E mail Funai resposta do ofício
017/2018 COMSEAN Oficio Convocação CONSEA. Após discussão foi deliberarado os
Conselheiros Luciene, Edina e Tânia sendo que também demostraram interesse as conselheiras
Fátima e Patrícia será liberado diária para duas conselheiras não governamentais e motorista ver
carro da SAS. 3. Assuntos Diversos Resolução conjunta da comissão interconselhos apoiando
a liberação de recursos do FIA para projetos de atendimento de crianças e adolescentes, pois no
momento os recursos estão contingenciados prejudicando ações como cidadão do futuro que
oportuniza contra turno escolar lanche atividade física e oficinas de música e artesanato. Informe
PAA a conselheira Edina informa que no dia 1/08/18 8:30 acontecerá reunião com as entidades
beneficiárias para orientação e assinatura do termo de compromisso. Conselheiro José relata
sobre a participação da Associação de Hortas no projeto de ampliação da COPERTUPY com
novos parceiros em feiras com demonstração. Ressalta a importância da expanção do projeto
produzido geração de renda, venda de excedente e conquista de novos consumidores. A
presidente reforça que o projeto das hortas devem ser expandido e revitalizado. Conselheira
Sandra informa que assumiu a disciplina de SAN e que quer reavaliar o contexto atual para melhor
conhecimento, participação nas discussões do tema bem como, a integração dos alunos junto ao
COMSEAN. Conselheira Sirley que a DAP (Declaração de Aptidão ao PRONAF) que é a
identidade do agricultor que qualifica como da agricultura familiar, pode ser encaminhada na UDR
com Juliana, informa que acontecerá a feira da primavera e que encaminhará a programação para
divulgação no COMSEAN,  a presidente Luciene ressalta a importância das feiras livres e a
conselheira Tânia sugere atividade de exposição e troca de sementes crioulas no evento. Sirley
comenta sobre a visita do MDS ao Banco de Alimentos no dia 31/07/18 e ressalta que o Banco de
Alimentos não tem habite-se para funcionamento, pois aconteceram alterações na legislação entre
2016 e 2018. Informa sobre o CEASA que estão acontecendo tratativas para a devolução da
gestão da unidade para o governo estadual e que a justificativa é para o aproveitamento de todo o
espaço disponível (hoje somente 8 dos 38 boxes estão ocupados) devido a burocracia
implementada pela Procuradoria Municipal. A conselheira Tânia ressalta a importância do
conselho ter conhecimento deste assunto com antecedência pois enquanto instância de controle
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social se houver problemas pode ser responsabilizado. A conselheira Sandra destaca a
participação de acadêmicos de nutrição na plenária. Finalizando a reunião a presidente do
COMSEAN Luciene agradece a presença de todos. Eu, Tânia Maria Crescêncio, 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 30/08/2018, às 15:29, 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 2348548 e o código CRC DE3EC573.

Rua Presidente Afonso Penna, 840 - Bairro Bucarein - CEP 89 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br
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