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Ata da reunião Ordinária do COMSEAN do dia 30 de Agosto de 2018

 

Aos trinta dias do mês de Agosto 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 agosto de dois mil e dezoito. Estavam
presentes na reunião os conselheiros: Edina Acordi, Taciana Machado dos Santos, Sirley do Carmo Lehmkul
Goedert, Heloisa Bade, José Declarindo dos Santos, Fátima Maria de Oliveira, Patricia Girardi, Sandra Ana
Czarnobay, Tamara Urnau, Tânia Maria Crescêncio, Marilyn Gonçalves Ferreira Kuntz., Luciene Viana
Nunes, Márcia Luciane Lange Silveira e Paulo Roberto de Freitas Justificaram as ausências: Luciane Hirt
Rosa, Ana Cláudia Borba da Cunha, Janine Guimarães. Vice Presidente Sandra, inicia a reunião as 08:50 hs.
dando boas vindas a todos os conselheiros presentes e aos acadêmicos do IELUSC, falando da importância
da presença deles, para futuramente dar continuidade ao conselho e também aos demais convidados na
plenária . 1-Ordem do Dia: 1.1 Aprovação da Pauta: Foi incluído nos assuntos diversos : Relato da visita do
MDS e Aniversário de 15 anos do COMSEAN 01/10/2003 . Pauta aprovada 1.2 Aprovação da Ata da
Reunião ordinária de Julho: Ata aprovada. 1.3 Apresentação do Diagnóstico da Aldeia Piraí . 1.4
Relato evento CONSEA/SC – 15/08/18 Construção da Plataforma do CONSEA . 1.4 Sandra fala do
diagnóstico levantado pelo seu Eri e entregue uma cópia para cada conselheiro na reunião anterior, sugere que
esse diagnóstico seja apresentado após a visita que será realizada na Aldeia. As pessoas interessadas em
realizar a visita na aldeia Piraí são os conselheiras Sandra, Marilyn, Heloisa e Tânia. Sandra lembra que a
Aldeia pertence a Araquari e a visita será em conjunto com COMSEA estadual assim que agendado. Tânia
relembra o depoimento do cacique na última reunião falando da territorialidade, o tipo de terra, drenagem das
terras que estão alagando. Comenta que em 2003 foi realizado o mapa da exclusão social de sc e ali consta a
situação de Araquari que é a sexta pior economia do estado, os municípios que se encontravam nesta situação
foi agilizado na época uma plataforma política , onde podemos hoje ver Araquari em outra situação,com
parque industrial bem amplo, desenvolveu a parte econômica e o desenvolvimento social , proteção social não
andou, CONSEA fechado e pouca assistência para os indígenas ,igreja católica se mobilizou para ajudar e
Joinville dará todo apoio que puder , mas financeiramente não será possível. Para elaboração do ofício foi
usado publicações e depoimentos do cacique. Tânia lê parte do ofício que será anexado e encaminhado para
os conselheiros. Comenta sobre o livro trazido do evento do COMSEA - TEKOHA (tudo que é deles
pertence a eles) - Direito dos povos Guarani e Kaiowa. Nele consta relatos dos indígenas do Mato Grosso do
Sul. Tânia também apresenta aos conselheiros o relatório final da 5ª conferência de segurança alimentar e
nutricional 2018, está disponível online, outro é material sobre legislação e material sobre o trabalho do Mesa
brasil. Foi entregue o ofício e protocolado. Valmir comenta que na visita a aldeia poderá ser observada várias
situações além da insegurança alimentar, educação, saúde, assistência social. Sandra sugere encaminhar ofício
e convite para conselhos da saúde e conselho da educação para fazer uma visita multidisciplinar. Valmir assim
que tiver data para visita entrará em contato com os conselhos e ver o interesse. José relata visitas feitas fala da
sua experiência e conhecimento, apoia ir em loco ver a situação e analisar o que eles querem e precisam.
Sandra lembra a fala do cacique onde ele comenta que quer viver e plantar naquela terra. Sandra se colocou a
disposição para ir lá e ajudar a plantar devido à ansiedade deles em resolver. Tânia lembra que a titulação e a
questão fundiária deve primeiro ser resolvida. Márcia fala que a UNIVILLE tem um projeto sobre a
alimentação indígena, a tradicionalidade desta alimentação , coordenada pela professora Yona Dalonso,
desenvolvido com as crianças da Aldeia, pede para ser avisada para o grupo de pesquisa participar da visita
junto com os demais. Sandra fala dos visitantes que estão na plenária da AJIDEVI . Padre Fachini e
Organização das mulheres negras. Juscelino se apresenta como membro da equipe da Fundação Padre Luiz
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Fachini, cozinhas comunitárias, fala que mesmo depois da morte do padre não querem perder a essência que é
a fome, estão reformulando o quadro de funcionários e estrutura. Patrícia volta a falar dos indígenas e que foi
orientado para agilizarem a documentação necessária e informa que já estão analisando os documentos para a
possibilidade de o mesa brasil atender as aldeias. Edina pede desculpas pelo atraso e contribuiu com o relato
da Tânia referente ao evento do CONSEA/SC, onde ela pode constatar que Joinville está muito à frente em
várias demandas, a frente de todo SISAN, escutando o relato de outros municípios. A oficina onde elas
participaram falou bastante do Direito Humano da Alimentação adequada e saudável, como pensar numa
política de estado, e relata a demanda do COMSEA Nacional para a construção de uma carta compromisso.
Edina acrescenta o relato de vários agricultores, a importância de eles participarem do conselho trazendo sua
realidade, comentou o relato de um agricultor onde em pouco espaço de terra produzia e vendia cestas com
produtos orgânicos. Na parte da tarde foi falado da plataforma política, dos municípios ainda sem adesão ao
SISAN. Reforça a importância da participação nas plenárias do CONSEA do estado, PAA foi muito
comentado também. Tânia lembra que em outras épocas existia a participação sempre de um conselheiro,
importância para dar continuidade aos vários projetos, fazer acontecer e cobrar para cumprir. Fala que as
denúncias são importantes para explanar as situações , ano passado tivemos somente duas denúncias, poucas
para o rumo que se vem tomando em relação a não violação do DHAA, opina que vai aumentar, e que se
deve ter maior participação e engajamento a importância dos técnicos, futuros nutricionista , participação nas
discussões encaminhamentos de toda comunidade. Edina fala ainda do convênio do CONSEA com MDS,
captação de recurso para oficinas e eventos, discutiram sobre os bancos de alimentos , estado repassou
dinheiro para os bancos de alimentos , então Edina enfatiza a importância de estar presente nestas reuniões
para saber e tentar captar também esses recursos . Presidente Luciene justifica seu atraso e da continuidade a
reunião. 1.5 PAA – Entidades participantes / Cadastro /SAS . Presidente fala do ofício encaminhado pela
AJIDEVI para inclusão no PAA pois não entregaram a tempo a documentação e cadastro solicitando inclusão
agora. Presidente Luciene reforça a importância da participação nas reuniões do conselho para saber e
receber as informações. Sandra complementa que é fundamental ter um representante da entidade , não só
para garantir o PAA mas para estar a par de tudo o que acontece, fazer valer o seu direito, ser ativo no
conselho. Edina explica novamente o funcionamento do PAA , acrescenta que tudo passa pelo conselho
aprovar. Explica que não pode mais incluir no SISPAA mas temos o Restaurante Popular que é uma unidade
recebedora e as entidades que não foram cadastradas recebem da unidade recebedora. Conselho aprova a
inclusão da ACELBRA , ROSA DE SARON, AJEDEVI, FAMILIAS ACOLHEDORAS , PASTORAL DA
CRIANÇA , COZINHAS COMUNITARIAS, todas deveram mandar ofício para o COMSEAN e
documentação para o PAA. Presidente Luciene reforça que mesmo entregando a documentação a
participação no conselho deve acontecer por todas as entidades recebedoras do PAA. Edina reforça a
importância de um responsável técnico nutricionista, sugere buscar parceria com as instituições que tem curso
de nutrição. 1.6 Relatos das comissões. Edina fala que será feito um relato na próxima reunião. Dia mundial
da Alimentação e Seminário na UNIVILLE. Merilyn fala que a Semana acadêmica de nutrição do IELUSC
terá início com a oficina na UNIVILLE, para poder todos os alunos participarem no dia 17 de outubro ,
Oficina do COMSEAN para falar do SISAN, revisão do PLANSAN, pois está fazendo 1 ano , será
analisado, lembrado os encaminhamentos. Valmir questiona a mídia e divulgação , Merilyn fala que no
IELUSC sairá na revista que circula mensalmente, Aline está em contato com o SECOM e pediu para Márcia
responder questionário feito por eles e encaminhou posteriormente. Márcia questiona o transporte para os
palestrantes para dia 16 de outubro, 1 carro para trazer os dois palestrantes, ofício já enviado solicitando.
Tânia fala das reuniões ampliadas nos equipamentos públicos. Será organizado e resolvido pela comissão
referente essas reuniões e será apresentado no conselho. 2 . Ofícios Recebidos e Enviados – 2.1 Oficio
028/2018 COMSEAN Viagem a Porto Alegre –  Foi solicitado autorização para 3 conselheiros ir ao
Seminário mas autorizado somente dois conselheiros , um governamental e um não governamental. Edina
explica conversa com secretário e como recurso sai da fonte 100 , não mudaria mandar ela pela SAS ,então
por contenção de despesas foi autorizado somente dois. Valmir explica a situação da PMJ e sugere decidir por
votação a ida do conselheiro não governamental. Interessados Luciene e José. A única conselheira
governamental que teve interesse foi a Edina. Para ser democrático foi colocado em votação mas seu José se
posiciona e coloca à disposição a sua vaga para a conselheira Luciene. Então teremos como representantes
Edina governamental Luciene não governamental 2.6 Aniversário do COMSEAN  – Tânia fala que conselho
fará 15 anos. Sugere que na próxima reunião sejam convidados os primeiros conselheiros para participar ,
sugere ter uma fala na câmera e no seminário. 2. 5 Visita do MDS - Sirlei que trabalha na CEASA se
posiciona dando a visão dela de o quanto presa pelos equipamentos que existem na estrutura do Banco de
Alimentos, cuidados e preocupação , pois são 10 anos parado e lutando para colocar em funcionamento .Sirlei
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aproveita e convida para feira de Mudas frutíferas quer ajuda para divulgação, pretendem com a feira
fortalecer o pequeno agricultor. Presidente Luciene fala o quanto triste é o equipamento banco de alimentos
parado , sendo muito esperado por todos os benefícios que ele trará para o município. Representante do MDS
foi clara que devemos inaugurar o equipamento até 30/11 / 18. Visitante Ana Lucia representa a organização
de mulheres negras, veio para conhecer o conselho , preocupada com a saúde da população negra e de que
forma esta população esta sendo atendida e como elas podem ser ajudadas. Comenta que existe duas
comunidades. Valmir convida para a participação do fórum não governamental em novembro, mas ainda eles
não são uma organização social , não possuem a documentação, podem participar somente como ouvintes .
Ana Lucia se interessa em participar das reuniões para as informações chegar nestas comunidades. Tânia
comenta da importância em falar da representação da comunidade negra , originando a colônia dona
Francisca, situação que não é visibilizada pelo município. Ana Lucia comenta que em Joinville é a primeira
comunidade que tem a maior população negra do estado. Luciene da as boas-vindas a Ana Lucia. Sandra
parabeniza os alunos do IELUSC presentes na reunião por elaborar uma pirâmide para deficientes visuais.
Luciene comenta a palestra realizada na AJIDEVI explicando a pirâmide e falando sobre a alimentação
saudável que aconteceu na segunda desta semana em parceria com o Restaurante Popular. 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 25/10/2018, às 11:41, 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 2619990 e o código CRC 925D570F.
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