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Ata da Reunião Ordinária do COMSEAN do dia 29 de Novembro de 2018

 

Aos vinte e nove dias do mês de Novembro de dois mil e dezoito, às oito horas e cinquenta
minutos, conforme regimento interno do Conselho, no Restaurante Popular, situado na rua: Rua
Alwino Hansen, Adhemar Garcia em Joinville- SC, teve início a reunião ordinária do mês de
novembro de dois mil e dezoito. Estavam presentes na reunião os conselheiros: Taciana Machado
dos Santos Duarte, Sirley do Carmo Lehmkul Goedert, Janine Guimarâes, Heloisa Bade, José
Declarindo dos Santos, Fátima Maria de Oliveira, Marli Fátima Oliveira Palm, Sandra Ana
Czarnobay, Tamara Urnau, Lorenne Sarubi Mileo, Tânia Maria Crescêncio, Luciene Viana Nunes
Marilyn Gonçalves Ferreira Kuntz., e Paulo Roberto de Freitas Justificaram as ausências: Edina
Acordi e Patrícia Girardi, Presidente Luciene inicia a reunião as 08:50 hs. dando boas vindas a
todos os conselheiros presentes e agradecendo a nutricionista Lorenne pela receptividade no
Restaurante Popular , lembra que é a última reunião do ano de 2018. 1-Ordem do Dia: 1.1 : Foi
incluído nos assuntos diversos: Reunião das Comissões 2019, Reunião CAISAN, Pesquisa
realizada no RP1, Dia da Declaração dos Direitos humanos, Conferência da Saúde e Denuncia
do Piraí. Pauta aprovada 1.2 Aprovação da Ata da Reunião ordinária de Outubro.  Ata
aprovada. 1.3 Aprovação do Calendário de reuniões do COMSEAN/2019. Aline comenta que
as reuniões continuarão toda última quinta – feira de cada mês e será encaminhado por e mail
para os conselheiros. 1.4 Relatório final do Programa de aquisição de alimentos, Fundação
Padre Luiz Facchini Cozinhas comunitárias. Edina fará na próxima reunião pois está de
atestado médico. . 1.5 Relato visita conjunta CONSEA/SC e COMSEAN a Aldeia Piraí . Tânia
começa relatando a visita com a presença da presidente Luciene, conselheiras Marilyn e Edina ,
representantes do CONSEA estadual Luciane, Rita ,André e Daniel, representante dos indígenas .
Tânia lembra que a Aldeia pertence a Araquari então Joinville não vai assumir as
responsabilidades e sim o conselho dar suporte para Araquari, pois puderam perceber a
precariedade da Aldeia, recebem pouco alimentos da merenda escolar e muitas vezes em
condições ruins. Luciene complementa que o CONSEA estadual ficou de tomar algumas
providências, mas ainda o COMSEAN não foi informado de nada, fala que Daniel representante
das aldeias comentou que a dificuldade dos indígenas é geral, algumas aldeias tem alguns
privilégios outras não. Mas que não estão sendo vistos pelo poder municipal de Araquari. Sandra
fala que o Sr Eri mandou áudio para ela solicitando ajuda de material de construção para fechar a
sala onde as mulheres são submetidas a exames ginecológicos. E um destes áudios para a
conselheira Sandra foi uma grave denúncia de que a Aldeia estava pensando em suicídio coletivo,
sugere o Conselho intervir. Tânia comenta sobre a divulgação da alta incidência de suicídios em
Aldeias e as causas são por vários fatores, pensa que através da denúncia o poder municipal
pode tomar atitudes em relação aos indígenas. Janine sugere comunicar o poder judiciário, caso o
poder público não se pronunciar. Presidente Luciene conhece algumas realidades do estado onde
morava no Mato Grosso confirma que existe isso no meio indígena. Presidente colocou em
votação: Oficio para prefeitura de Araquari com todas informações levantadas, aprovado. Fazer a
denúncia no disque 100 e ofício para defensoria pública, aprovado. Conselheiro José se absteve
nas votações. Também será comunicado o CONSEA de Araquari das providências tomadas pelo
COMSEAN de Joinville. 2 – Correspondências Recebidos e Enviados . 2.1 Ofícios 65 a 70
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enviados convites para posse da nova gestão. Oficio Secretaria da Saúde – Convite para
participar da comissão organizadora da Conferência Municipal de Saúde onde participarão vários
conselhos. Conselheira Tânia explica a participação do COMSEAN é importante para contribuir
com a conferência, vários conselhos participam . Merilyn e Vicente se propõem a participar da
comissão organizadora. Aprovada a participação. 3 Assuntos diversos. Reunião da CAISAN –
Luciene relata a apresentação do Plano feita pela conselheira Edina na presença dos Secretários
da Saúde e da Assistência Social bem como demais convidados. Secretário Jean comenta as
ações realizadas ao longo do ano e que quer que haja mais envolvimento nas ações da CAISAN.
Aline secretária executiva relata a falta de acessibilidade, não pode participar da reunião, pois
houve mudança de lugar a reunião impossibilitando a sua presença na reunião, comenta que
existe a lei brasileira de inclusão a onde a falta de acessibilidade é considerada
descriminação.2.5 E-mail SAN Beneficiários Fornecedores PAA - Aline fala do e-mail recebido
da SAN com informações sobre o PAA, fornecedores e beneficiários. 2.7 Convite CONSEA/SC
Seminário Aline comenta o convite em cima da hora para o Seminário que acontece em
Florianópolis nos dias 4 e 6 de dezembro, não havendo tempo hábil para liberação de diária e
carro, sendo que hospedagem e refeições serão custeadas pelo CONSEA estadual. Conselheiros
interessados terão que ir por conta própria. 3 Assuntos Diversos: Posse do COMSEAN  – Dia
12/12/18 na Casa dos Conselhos acontece a posse e a escolha da nova diretoria do COMSEAN.
Presidente Luciene avisa que será encaminhado por email o convite. Pesquisa realizada no
Restaurante Popular – Luciene fala da pesquisa realizada no restaurante popular - Prevalecia e
Fatores Associados a insegurança alimentar em Usuários de um restaurante Popular localizado
na região central de Joinville /SC. A estagiária (Paula Fernandes) que realizou a pesquisa estava
presente na reunião entrega na forma de folheto o resultado para os presentes. Luciene fala da
importância destas pesquisas e sugere que outras pesquisas sejam realizadas nos Restaurantes.
Tânia complementa que são importantes essas pesquisas, que levantará o assunto em reunião da
ASANJ, pede que todas as pesquisas realizadas nos restaurantes sejam comunicadas e
apresentadas no conselho. Luciene comenta da última reunião do comitê técnico do Banco de
alimentos realizada na CEASA, a inauguração acontecerá somente ano que vem. Nenhum banco
de alimentos no Brasil funciona da forma que o banco de Joinville está sendo pensado. Sandra
pede autorização para fazer a ligação para o disque 100 do restaurante popular Zilda Arns. Tânia
faz um convite para os conselheiros participarem dos eventos realizado no dia 08/12 as 16 horas
no Centro de Direitos Humanos, roda de conversa sobre Educação e Democracia e no dia 12/12
as 19hs evento no Colégio Bom Jesus onde será falado sobre Democracia e Mídia. Presidente
Luciene encerra a reunião. 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.

Passo a fazer um adendo com acréscimo de informações sobre a denuncia ao disque 100,
realizada logo após a reunião acima relatada, onde ficou registrada em protocolo próprio daquele
serviço sendo que o enquadramento é uma medida protetiva para as crianças da aldeia devido a
falta de acesso constante aos alimentos. Na secretaria executiva do COMSEAN estão arquivadas
todas as informações sobre a denuncia, para melhor acompanhamento do conselho.. Eu, Aline
Patrícia Schuchardt, redigi o presente relato repassado pela conselheira Tânia Maria Crescêncio,
que fez a denuncia no disque 100 , com supervisão da Presidente e Vice presidente do
COMSEAN.

Documento assinado eletronicamente por Luciene Viana Nunes , Usuário
Externo, em 13/02/2019, às 09:45, 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 3180570 e o código CRC 49C181B3.
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