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Ata da reunião Ordinária do COMSEAN do dia 28 de junho de 2018

Aos vinte e oito dias do mês de Junho 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 junho de dois mil e dezoito. Estavam
presentes na reunião os conselheiros: Edina Acordi, Mariana V. dos Santos Kraemer, Ana Cláudia Borba
Cunha, Carlos Alberto N. do Amaral, Viviane de Fátima Leite do Prado, José Declarindo dos Santos, Fátima
Maria de Oliveira, Sandra Ana Czarnobay, Tamara Urnau, Luciene Viana Nunes e Paulo Roberto de Freitas
Justificaram as ausências:Janine Guimarães, Heloisa Bade, Patrícia Girardi, Tânia Maria Crescêncio e Márcia
Luciane Lange Silveira. Vice Presidente Sandra, inicia a reunião as 08:50 hs. dando boas vindas a todos os
conselheiros presentes, até a chegada da presidente Luciene que da continuidade 1-Ordem do Dia: 1.1
Aprovação da Pauta: Foi incluído nos assuntos diversos a apresentação de representantes da Aldeia Piraí.
Pauta aprovada 1.2 Aprovação da Atas das Reuniões extraordinária e ordinária de Maio, atas aprovadas.
Secretária Tamara coloca a dificuldade em escrever as atas por ter muitas falas e solicita ajuda dos
conselheiros quando as falas forem relevantes, pede para que os conselheiros mandem por email suas
colocações. 1.3 Aprovação da LOA 2019  a presidente explica somente a redistribuição do recurso incluindo
a inscrição de servidores para eventos e interesses do Conselho. Presidente coloca em votação, aprovada a
LOA 2019.1.4 Deliberação de conselheiros que irão a 3 Conferência Internacional de Agricultura e
alimentação em uma sociedade. Os interessados foram os conselheiros José, Edna e Sandra. Beto da
SAMA , Unidade de Desenvolvimento Rural 25 de junho,verá a possibilidade de ir por lá e também de
conseguir um carro para os interessados. Aprovada a ida dos conselheiros. 1.5 Relatos das Comissões.
Não teve relatos pois não se reuniram para verificar as demandas. Presidente sugere deixar ofícios para o final
e antecipar Assuntos diversos.3. Assunto Diversos – 3.2 Aldeia Piraí –  Foram convidados através do
Seminário de Boas Práticas onde estavam presentes e levantaram a dificuldade que estão passando na aldeia
com saúde e alimentação, os representantes da Aldeia Piraí: Silvano, Cacique Ronaldo, Eri e Jairo. Beto da
SAMA, convidado, questiona qual é a atividade de subsistência , como plantão o que plantão. Cacique
Ronaldo responde falando da dificuldade deles por terem pouco espaço de terra, não tem maquinários , nem
orientações , sem assistência , pouca ajuda da FUNAI. Fazem artesanatos, vão para as cidades
acompanhados das crianças onde são barrados pelo conselho tutelar, mesmo explicando a situação de que as
crianças devem acompanhar suas mães, muitas vezes impedem eles de fiquem para vender. Pertencem a
Araquari e não tem nenhum apoio do município. Fala que na aldeia residem 24 famílias, 56 crianças, total de
120 pessoas. Secretaria da Saúde faz visita semanalmente, 3 x na semana, acompanhamento com crianças e
adultos. Cacique coloca que na região ainda tem em torno de 5 aldeias que também passam por essa situação.
Silvano, voluntário na aldeia, frequenta semanalmente, faz aula da língua guarani, esta la para aprender a
cultura, mobiliza as pessoas aqui em Joinville para ajudar com mantimentos para levar para a aldeia e reforça a
crítica situação que a aldeia vem passando. Valmir lembra que foi comentado no seminário montar uma
organização social para poder receber do mesa brasil. Cacique fala que doações são bem vindas mas que
realmente a principal ajuda é a autonomia para plantar e colher. Presidente Luciene ressalta a importância de
preservar a cultura , alimentação , artesanato. Edina fala da grandiosidade que é a cultura  indígena, Jairo
interpela afirmando " primeiros e únicos donos da terra". Edina continua dizendo da  dificuldade de se entender
a cultura, especialmente quando se vê  crianças nas ruas comercializando artesanatos, e a inquietude diz
respeito ao fato de que com certeza seria muito melhor vê-los junto aos pais aprendendo e vendo-os
 cultivando a terra. Afirma ainda que ouvir do Cacique de que eles não querem simplesmente ganhar comida e
sim condições para plantar, faz toda diferença. Se  realmente querem   preservar ,plantar , colher é importante

Ata SAS.UAC 2169972         SEI 18.0.086722-8 / pg. 1



verificar os mecanismos legais para tal. Neste sentido, é necessário observar a territorialidade que abrange
Joinville, embora seja uma questão surgida no nosso Seminário e embora recebamos muitos indígenas em
nosso Município, estes não vivem aqui. Portanto, sugere mediar  e articular com instancias e outros órgãos do
município de Araquari e  CONSEA de Araquari, FUNAI para que todos possam ajudar  e  colaborar. Cada
um dentro da sua competência. Também reforça a importância de uma visita técnica para conhecer e verificar
a situação. Orienta ainda que é necessário que o grupo de apoiadores da Aldeia Piraí verifique
documentalmente e legalmente a situação da Aldeia para recebimento de alimentos do Mesa Brasil SESC e
especialmente em relação  a participação da Aldeia como Beneficiário Fornecedor do Programa de Aquisição
de Alimentos-PAA. Ou seja, a Aldeia poderia vender alimentos produzidos por eles para o PAA. Um dos
objetivos do  PAA inclusive é  fomentar  a produção de alimentos de Povos e Comunidades Tradicionais.
Conselheira Sandra ligou para Secretaria de saúde de Araquari, para levantar mais informações e conversou
com a enfermeira Neusa, duas crianças estão em alerta, por baixo peso para a idade. Deliberado os
encaminhamentos de oficio: para o Consea Araquari, questionando, levantando dados e agendando uma visita
na Aldeia. Solicitar retorno da Funai. Oficio para a CAISAN também relatando a situação. Agendar reunião
da Comissão de Políticas e combate a fome para agendar esta visita na Aldeia Piraí.3.1 Participação dos
conselheiros no Seminário de Boas Práticas Agricultura e Alimentação Joinville 2030: Beto da
SAMA, parabeniza o Seminário, agradece a participação, deseja que mais seminários como esse aconteçam
para disseminar as muitas atividades realizadas. Edna agradece a fala do Beto e a todas as pessoas que
participaram e ajudaram, lamenta a falta da participação de mais conselheiros e entidades. Conselheira
Mariana em nome da secretaria da educação onde 3 escolas levaram os projetos, também parabeniza e
também lamenta a falta de mais conselheiros e comunidade, a importância e riqueza dos trabalhos
desenvolvidos. Sandra complementa falando que já existem muitas ações já realizadas pelo Conselho no
município, que gostaria de deixar registrado, resumir descrevendo, para sempre serem relembradas, histórico
do conselho, dos 2 restaurantes populares, banco de alimentos... Valmir também parabeniza a participação,
comenta que deveria ter sido levantado as várias ações que já foram conseguidas e realizadas em um tempo
destinado para o conselho fazer sua apresentação e que seja sempre lembrado devido o grande legado. Edna
comenta que realmente são muitas ações e que foi falado do SISAN como um todo, conseguindo contemplar
um pouco de cada serviço, resumido na apresentação. Gabriela convidada da PUC lembra que o objetivo do
seminário foi identificar as boas práticas e agora o objetivo é a compilação dos dados para poder encaminhar
para o Seminário Internacional de Boas Práticas. Edina sugere  que os Guaranis vão para a Conferência
Internacional em Setembro com auxilio da FUNAI  e que suas   demandas sejam apresentadas lá, visto que
são defensores da Terra, da sustentabilidade e em um espaço onde serão discutidas e planejadas ações para
agricultura e alimentação em cidades urbanizadas isto é muito pertinente. Conselheiro José está fazendo um
levantamento das hortas para apresentação no seminário em outubro para a apresentação 2 Ofícios recebidos
e enviados: 2.1 Memorando 065/2018 – SAMA UDR Informado os dois conselheiros novos: Titular Sirlei do
Carmo Lehmkul Goedert e Carlos Alberto Noronha do Amaral 2.2 Oficio 085/2018 – COMDI – Pedem
parceria para agendar visitas em algumas ILPIS, devido a denúncias será passado para comissão de políticas e
combate a fome. 2.3 Ofícios 017/2018 FUNAI SC – foi encaminhado e ainda sem retorno. 2.4 Oficio
018/2018 Banco de Alimentos – Beto gerente as SAMA relata as informações levantadas e os
encaminhamentos. Fala da morosidade de todo o processo. Estão aguardando a vistoria do bombeiro para
concluir, e fala do empenho para o quanto antes o banco volte a funcionar, também entregou formalmente
todos os questionamentos levantados e fala que o único documento que falta é o alvará do bombeiro.2.5
Oficio 019/2018 Adesão das Entidades ao SISAN CONSEA SC – Falam que infelizmente não há nenhuma
regulamentação do SISAN para incluir as instituições e aguardam resposta nacional, Edina fala que cabe ao
COMSEAN junto com CAISAN montar essas normativas, Edina também sugere que isso seja feito no
seminário em outubro do conselho. 2.6 Oficio 020/2018 Adesão das Entidades ao SISAN CONSEA
nacional – sem retorno ainda. 2.7 Oficio 021/2018 Indicação SEI. 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 27/07/2018, às 13:38, 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
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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 2169972 e o código CRC 872B5818.
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