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Ata da reunião Ordinária do COMSEAN do dia 27 de Setembro de 2018

 

Aos vinte e sete dias do mês de Setembro 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 setembro de dois mil e dezoito.
Estavam presentes na reunião os conselheiros: Edina Acordi, Ana Cláudia Borba da Cunha, Sirley do Carmo
Lehmkul Goedert, Heloisa Bade, Fátima Maria de Oliveira, Sandra Ana Czarnobay,Tamara Urnau, Marilyn
Gonçalves Ferreira Kuntz., Luciene Viana Nunes, Marcia Luciane Lange Silveira e Paulo Roberto de Freitas.
Justificaram as ausências: Silvano Ribeiro, Luciane Hirt Rosa, Taciana Machado dos Santos Duarte, Patrícia
Girardi, Tânia Maria Crescêncio 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 : Aprovação de liberação de
diária; Mapa de SAN; Oficio Plataforma de SAN; Agenda de SAN de outubro. Pauta aprovada 1.2
Aprovação da Ata da Reunião ordinária de agosto. Ata aprovada. 1.3 Aprovação Resolução Edital Fórum
Entidades Não Goveramentais COMSEAN – Edina lê parte do edital, fala do que foi modificado, que as
entidades poderão indicar somente 1 representante, explica as alterações que serão encaminhadas para os
conselheiros. Marilyn levantou a possibilidade de estar solicitando para as instituições mais que um
representante. Presidente Luciene explica que a intenção é trazer mais instituições para participar. Edina sugere
amarrar com as instituições de ensino a possibilidade de encaminhar para as reuniões acadêmicos para
poderem também contribuir. Vários conselheiros concordam com a conselheira Marilyn e sugerem que seja
solicitado as entidades à indicação de três pessoas. Presidente coloca a proposta em votação , aprovado que
cada entidade indique três representantes. Edina lê regimento interno, como irá acontecer a votação, fala que
deve ser escolhida a data de entrega da ficha de inscrição acompanhada do ofício de indicação. Aline lembra
que deve ser entregue a documentação um dia antes do fórum até as 13hs 30 min. Presidente Luciene coloca
em votação a data e hora de entrega da ficha de inscrição. Aprovado um dia antes do fórum até as 13 horas
30 min. Também aprovado a alteração das representatividades. Aline fala que o e mail será encaminhado para
entidades para o fórum de eleição: ofício, edital e ficha de inscrição. Dia 8 de outubro lançamento do edital até
30 dias antes do fórum e 7 de novembro o fórum de eleição, aprovado. 1.4 Aprovação e liberação de
diárias - Duas diárias, Aline fará a resolução para solicitar as diárias para os motoristas que irão realizar o
translado dos palestrantes do Seminário dia 16/10, , Aprovado. 1.5 Relatos das comissões - Segundo
conselheira Edina , não conseguiram se reunir. Márcia fala sobre Dia Mundial da Alimentação - Seminário
/Univille – Seminário acontece dia 16 e 17 de outubro na UNIVILE, dia 18 foi agendado algumas ações na
câmera de vereadores , foi cancelado em função de demandas da câmera de vereadores Márcia mostra uma
prévia do cartaz e programação, explica o tema: Seminário Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional,
Zero Fome 2030, NOSSAS AÇÕES SÃO NOSSO FUTURO, o mesmo tema da FAO, só foi
complementado com GARANTIA DO DIREITO HUMANO A ALIMENTAÇÃO, será na biblioteca da
UNIVILLE ,no dia 16, vira o professor da UNIVALLE Dr. Luiz Magno Pinto Júnior e a professora Milena
Correia Martins da CAL/ UFSC ,faz parte do TEAR SAN. Depois da fala dos dois , terá uma apresentação
do PLANSAN, mostrar as diretrizes e o que é o plano. No dia 17 terá palestra com Professor Luiz Gustavo
Assad Rupp sobre Violação do Direito Humano – Tramites para concretizar Denúncias de Violação de
Direitos Humanos em Joinville. Depois dele, terá uma revisão do PLANSAN, discutindo o que pode ser
melhorado e também discussão das diretrizes. Fala que ficha e inscrição já está no site da prefeitura e nas
mídias sociais.. Márcia entrou em contato com a comissão da Bacia da Babitanga e informou que eles estão
sabendo desta ação e pediram para entrar em contato também com o curso de engenharia ambiental e ciências
biológicas para que pudessem todos se reunir para esta ação, solicitaram encaminhar ofício convite para eles

Ata SAS.UAC 2620024         SEI 18.0.127944-3 / pg. 1



estarem presentes neste dia. Luciene lembra que no Plano ficou em aberta a parte das águas ,pois não tiveram
retorno. Segundo Edina, o COMSEAN está tomando posse de algo da CAISAN para articular pesquisa e
estudos sobre e completar a sétima diretriz no seminário. Sandra sugere para o seminário fazer com os alunos
da disciplina de Segurança alimentar, ilustrações da cesta básica do DIEESE e da SAS ,colocar as fotos
produzidas nas aulas práticas e custo dos pratos e sugestões de pratos, comenta que estão trabalhando o
mapa da fome de Josué de Castro de 1936 com o mapa da fome de hoje e também as ações de educação
nutricional. Luciene fala que a ACELBRA pediu espaço também. Márcia fica de verificar os espaços e
confirmar para essas exposições. Marylin fala da Semana Acadêmica do IELUSC mas que os alunos serão
liberados para o Seminário . 2. Ofícios Recebidos e Enviados – 2.1 Oficio 80/2018 CMDCA ,
convidando para a posse da nova gestão no dia 1 de outubro, as 18:30 , perguntam se o COMSEAN irá
enviar representante. 2.1 Oficio 56/2018 da Pastoral da Criança encaminhando a documentação do PAA. 2.3
Email do CONSEA – a entrega da pesquisa do mapa de SAN foi prorrogada para 22 de outubro, a Edina
coordenadora de SAN já está preenchendo, Aline sugere encaminhar para os conselheiros para verificarem a
importância deste mapeamento. Edina explica o formulário que é explicar a estrutura de SAN que existe no
município. Todos os titulares da CAISAN irão receber. Aline fala do e-mail que recebeu da Plataforma Polícia
de SAN um convite para a apresentação da Plataforma. 2.4 Ofícios 031/2018 – Enviado para a câmera de
vereadores solicitando espaço para falar dos 15 ano do COMSEAN, onde a comissão irá analisar o retorno ,
segundo as informações passadas para Aline secretaria. 2.5 Oficio 32/2018 Reunião Ampliada
COMSEAN - Solicitando o espaços dos restaurantes Populares para as próximas reuniões. Coordenar
Silvano responde por email e sugeriu que a reunião de outubro seja no Restaurante do Bucaren em função do
Dia mundial da Alimentação. Tamara comenta que sr. Roland presidente da ASANJ responderá o ofício para
confirmar as datas. 3.1 – Relato sobre Conferencia Internacional Agricultura e Alimentação em uma
sociedade urbanizada. Luciene fala da produtividade do Seminário, puderam perceber o quanto Joinville está
à frente , muitas cidades que estão pensando em fazer , Joinville já tem , já fez. Agroecologia, alimentos
orgânicos, muitas falas. Muitas coisas para se fazer em Joinville, muitos relatos de pessoas que plantam e
vendem e dão certo. Hortas comunitárias, agricultura urbana e Peri urbana muito falado . Luciene comenta que
como são muitas informações para passar, será montado uma palestra para apresentar para os conselheiros.
Edina fala que realmente foi grandioso o evento e agradece por participar, comenta que são muitas horas de
palestras e muitas informações adquiridas que precisaria de mais horas para falar. Muito emocionante ouvir os
relatos das experiências que deram certo , troca de experiências com outros estados, cidades e países. Edina
lembrou da fala de um dos palestrantes onde questionou a falta de uma política pública e ela falou para ele da
existência da política de SAN. Edina ressaltou também a importância dos acadêmicos para disseminar essa
política de san. Muitas trocas de experiências. Edina questiona a participação dos acadêmicos representando
as universidades que seria interessante eles vir para compor o conselho também. Fala ainda da palestra aberta
que pretendem realizar para expor todas essas experiências com o seminário, já articulando com o Bom Jesus
para receber todos acadêmicos das universidades interessadas. Sirlei faz um relato emocionada da experiência
dela com a família, ela veio de uma cidade pequena , onde só produziam fumo, família toda trabalhava com o
fumo, e ela sempre incentivou a saírem do fumo, uma cunhada apostou na idéia e começou a plantar orgânicos
, e deu tão certo que hoje muita gente visita a propriedade ,pessoas de outros países , jornais e hoje ela vende
orgânicos para universidade federal de sc e continua incentivando a plantar , também pacs , nunca teve
incentivo de governo mas não desanimou e deu certo. Sirlei acredita que as mulheres, agricultores precisam de
incentivo, ideias, empoderar elas , sofrem violência . Sirlei ainda fala da fome que ainda existe na maior cidade
do estado, fala que o quanto as cozinhas comunitárias faziam seu papel nos bairros mais carentes, hj são muitas
crianças passando fome, e nós como conselheiros ver essa quantidade de gente passando fome, não tem como
cruzar os braços. A estagiária do Restaurante Popular acadêmica do IELUSC fala da campanha da FAO
atual, do empoderamento da mulher na agricultura, o site da FAO disponibiliza o material e ideia para se fazer
campanhas e atividades. Marylin complementa que são projetos da ONU diretrizes p o novo milénio,
empoderamento da mulher .Edina fala que PAA contempla uma parte da compra ser das mulheres
agricultoras, sugere fazer na próxima reunião que acontecerá no restaurante popular uma homenagem as
mulheres agricultoras, piscicultoras , quem sabe palestra ou uma fala para elas. Edina sugere como
encaminhamento, criar no conselho um grupo: comunidade que sustenta a agricultura, ideia que saiu lá no
Seminário internacional, fechar um grupo para comprar da agricultura familiar agroecológica, agricultor
plantaria na certeza que irá vender 3.2 Agenda de SAN  – Edina comenta que está em construção ainda , já
existem algumas atividades construídas. Começaria dia 01 de outubro com o aniversário do Comsean, almoço
comemorativo no Restaurante Popular, no dia 02/10 espaço na rádio Joinville cultural falando sobre a
programação de outubro. Seminário, agenda de SAN e agenda do RPs , agenda nos CRAS , universidades.
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Luciene reforça que todo SISAN se organize para fazer sua agenda. Edina comenta da próxima reunião do
COMSEAN será no restaurante Popular e que o PAA ira doar cestas para sortear todas as quartas feiras,
será uma ação contra o desperdício para quem não desperdiçar comida. Dia 31 de outubro será reunião da
CAISAN na secretaria da Saúde . Luciene fala que estão articulando a feira na rua do lazer, verificando data .
Sirley comenta da DAP urbana que deve ser divulgada, novidade, para fomentar as pessoas que produzem na
área urbana. Tamara da continuidade na fala da programação dos RPs , será sorteado cestas doadas pelo
PAA para quem não desperdiçar comida na bandeja, foi articulado com CEIS para exposição de desenhos
referentes a semana da alimentação e visita nos RPs, oficina de reaproveitamento de sobras com a gastronomia
da Univille, distribuição de mudas frutíferas. Sirley fala do banco de alimentos que tem prazo até 30 de
novembro para reabrir, bombeiro aceitou e aprovou a legislação de 2011 e liberou a obra onde agora foi para
licitação. Edina convida conselheiros para fazer parte do comitê técnico da CAISAN , para fazer um estudo
de como será a administração deste Banco. Sobre aldeia Piraí , Luciene fala que Sandra recebeu um áudio do
seu Eri solicitando doação de materiais de construção para aldeia . Edina comunica que a operacionalização
do PAA não será realizada nas ultimas semana do mês devido o sistema não funcionar, fala que ainda tem
bastante dinheiro para gastar, em torno de 120 mil. Sandra pede para deixar registrado a necessidade dos
restaurante populares terem café e jantar , para futuramente começarmos a ver a viabilidade de acontecer.
Luciene comenta a participação da conselheira Tânia na apresentação da Plataforma Política de SAN , que
acontece neste dia em Florianópolis . 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 2620024 e o código CRC DDD508FB.

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