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Ata da reunião Ordinária do COMSEAN do dia 25 de Outubro de 2018

 

Aos vinte e cinco dias do mês de Outubro de dois mil e dezoito, às oito horas e cinquenta minutos,
conforme regimento interno do Conselho, no RP1 – Restaurante Popular I, situado na rua: R.
Urussanga, 442 - Bucarein em Joinville- SC, teve início a reunião ordinária do mês de outubro de
dois mil e dezoito. Estavam presentes na reunião os conselheiros: Edina Acordi, Taciana
Machado dos Santos, Ana Cláudia Borba da Cunha, Sirley do Carmo Lehmkul Goedert, Carlos
Alberto N. do Amaral, Heloisa Bade, José de Clarindo dos Santos, Fátima Maria de Oliveira,
Patricia Girardi, Sandra Ana Czarnobay, Tamara Urnau, Tânia Maria Crescêncio, Marilyn
Gonçalves Ferreira Kuntz., Luciene Viana Nunes, Marcia Luciane Lange Silveira e Paulo Roberto
de Freitas. 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:  Aprovação da Pauta; Pauta
Aprovada 1.2 Aprovação da Ata da Reunião ordinária de setembro. Ata aprovada. Antes de iniciar
aos assuntos constantes na pauta, foi dada a palavra ao Secretário Vagner, atual secretário da
Assistência Social, bem como da CAISAN, onde o mesmo agradeceu muito a presença de todos
e fez uma referência mais especial aos agricultores. Falou da importância do PAA e de como
cada uma das pessoas são de suma importância para que o programa de certo. Conforme
Vagner relatou, esta conquista é de todos. Informou que já fora investido neste programa R$
221.000,00 (Duzentos e vinte e um mil reais) e que todos os esforços serão feitos para que 2019
seja mantido o programa e que Joinville venha a receber um aporte maior. 1.2 Apresentação
PAA Joinville Beneficiários Recebedores e Beneficiários Fornecedores –  Edina inicia sua
fala fazendo um grande agradecimento e solicita que os que fornecem ao plano se apresentem
(agricultores). Agradece demais estes e informa que ao todo são 100 agricultores. O PAA é um
programa fantástico que articula toda uma rede. O agricultor é o beneficiário fornecedor e aqueles
que recebem são os beneficiários recebedores. Chamou sua equipe, pois sozinho não se faz
nada e agradeceu muito a todos os envolvidos. Comentou que o valor liberado foi de R$
300.000,00 (trezentos mil reais) para 2018 e que deste total R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil
reais) já foi investido. Os envolvidos deste programa são COMSEAN, SAN, UDR, Sub Prefeitura
Vila Nova, 72 agricultores contemplados com este plano, já foi entregue produtos a todos os
beneficiários, com exceção da ACELBRA que foi uma das últimas a aderir ao plano e este se
estudando a forma que será entregue. Edina solicitou a ajuda de todos para que o plano funcione,
que caso tenha algum problema esta informação segue o quanto antes a equipe do PAA para que
seja resolvido. Fora informado que o programa não está sendo executado na última semana do
mês, pois nesta época o sistema SISPAA fica muito lento e a demora é grande para emitir toda a
documentação, aproveitando esta última semana para atualizar todas as informações. Pode
acontecer de ser entregue termo de doação atrasado, mas fora pedido que mesmo em estando
atrasado que todos preencham com as informações solicitadas. Edina abriu a palavra aos
presentes para que participem relatando o que estão achando deste programa. Sr. Antonio,
agricultor de laranja, comentou que o programa está funcionando muito bem e que ele está muito
contente. Informou que tem muito mais a fornecer mas como existe um limitador de valores,
solicitou que o Secretário lute por tentar aumentar este valor que a DAP pode fornecer, hoje as
DAP´s fornecem até R$ 6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais). Edina reforçou que esta sendo
feito um trabalho para que os valores das DAP´s sejam alteradas. Edina mencionou a DAP
Jurídica, que estão procurando junto ao Ministério uma forma de cadastrar, pois neste momento
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não esta sendo contemplado. Com a palavra Dona Angela, agradeceu e informou que está muito
contente com este programa. Com a palavra o Sr. Samir agradeceu e informou que desde o início
viu que o programa iria dar certo e esta muito contente, pois este programa realmente ajuda o
pequeno agricultor. Edina agradeceu a Patricia, SESC, pois com a turma do Mesa Brasil, as
entregas estão acontecendo. Edina pediu para que na sequência uma instituição venha relatar.
Deise, Coordenadora do CRAS Comasa. Agradeceu a oportunidade e reforçou que acredita
demais no programa e que no CRAS esta sendo feito um trabalho de conscientização destes
alimentos, pois muitos recebedores não conhecem ou nunca adquiriram tal produto. Com a
palavra o Sr. Paulo, representante da APAE, responsável do Almoxarifado, agradeceu muito as
doações pois a instituição hoje esta com ou menos 600 (seiscentas) crianças, de 0 a 60 anos.
Para finalizar sua fala, Edina agradeceu mais uma vez a todos os envolvidos, em especial ao
Secretario Vagner e Fábio, por todo acompanhamento e por acreditar no programa, Edina
solicitou que algumas entidades estão com pendências e solicitou que ao final da reunião venha
assinar os documentos que estão faltando assinar. Luciane retomou a palavra e fez mais um
agradecimento a todos os envolvidos no PAA deste ano de 2018. 1.3 Avaliação do Seminário
de Segurança Alimentar e Nutricional – Luciane agradeceu muito a Márcia, da Univille por todo
apoio neste seminário tão importante, no último dia 16 e 17/10 aconteceu o Seminário. Grandes
discussões aconteceram sobre o PLAMSAN e de lá muitas sugestões e ideias surgiram para
ajudar a melhorar e fazer acontecer o Plano Municipal. Uma das principais palestras foi sobre o
Direito Humano a Alimentação Adequada. Luciane passou a palavra para a Conselheira Tânia,
representante do Conselho dos Direitos Humanos. Tânia fez um breve histórico sobre a
importância de se discutir sobre o Direito Humano a uma Alimentação Adequada. Em SC se tem
ainda 745.000 em situação de insegurança alimentar, dado este agravante, no Mundo esta
questão da Segurança Alimentar piorou bastantes nestes últimos 3 (três) anos. Secretário Vagner
pediu a palavra mais uma vez e trouxe a informação de que já tem agendada uma reunião com
Brasilia para tratar dos valores do Plano (PAA) para 2019 e um dos assuntos será a solicitação
do aumento para as DAP´s. 1.4 – Questão Aldeia Piraí – Luciane informou aos presentes que
uma demanda chegou ao COMSEAN de Joinville referente a Aldeia Pirai, esta questão não é de
responsabilidade de Joinville, pois a Aldeia esta instalada em Araquari, mas que estão dando o
suporte para tentar resolver. A questão principal nesta aldeia é a Insegurança Alimentar, a
situação esta critica nesta comunidade. Sr. José relatou a situação e informou que muito não pode
ser feito, pois não podemos alterar uma cultura. A grande dificuldade esta nas pessoas que lá
estão, eles querem ajuda mas não aceitam do jeito que os demais querem ajudar, precisa sempre
sem do jeito deles. 1.5 – Comissão Eleitoral – Aline informa que esta comissão fora formada
para o processo eleitoral do novo Conselho para o Biênio 2019/2021. Muitos receberam o Edital
por e-mail solicitando a participação. Informou que não é um Conselho paritário, tem 2/3 dos
participantes não governamentais. Leu o edital informando quem pode fazer parte deste Conselho.
São 12 (doze) entidades, com vagas para titulares e suplentes. Explicou como cada entidade
deve proceder com a entrega da documentação para concorrer a vaga. Informou ainda que os
documentos tem o prazo de até 06/11 serem entregues na Casa dos Conselhos, a Rua Afonso
Pena, 840 e que no dia 07/11, todos que entregarem os documentos devem comparecer ao
Fórum para concorrer as vagas. Se no dia não estiver um represente da entidade, esta não
poderá ser votada para compor a nova nominata do COMSEAN 2019/2021. Devolvida a palavra a
Presidente, Luciane reforçou a importância da participação de todos e que mesmo aquelas que
não tiverem uma vaga, podem e devem participar para opinar, sugerir e ajudar nas discussões e
problemas trazidos a este Conselho. 2. Ofícios Recebidos e Enviados – 2.1 Oficio 027/2018
CONSEA/SC, resposta ao oficio 030 referente a situação dos indígenas. 2.1 Oficio 033/2018
enviado a Câmara de Vereadores de Joinville solicitando Espaço na Palavra Livre em virtude da
passagem do aniversário do COMSEAN Joinville, que fez 15 anos de atuação na cidade, ainda
não recebemos retorno da CVJ. 2.3 Oficio 034/2018 – Convite ao Secretario para participar do
almoço em comemoração ao aniversário do COMSEAN Joinville. 2.4 Ofícios 035 a 048/2018 –
Enviado para todos os Secretários Convidando para o Evento do dia Mundial da Alimentação, que
aconteceu nos dias 16 e 17/10 no Auditório da Univille. 2.5 Oficios 049 a 063/2018 – Oficios
convocando todas as entidades para o Fórum de Eleição COMSEAN para o biênio 2019/2021. 3
– Assuntos Diversos: 3.1 – Montagem Comitê Banco de Alientos : Edina solicitou a
montagem de um Comitê para acompanhar e sugerir como funcionará o Banco de Alimentos, o
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Banco de Alimentos trabalhará com o processamento de alimentos. Luciane comentou sobre o
processamento, isto acontecera quando o agricultor não vendeu tudo e para não jogar fora, tal
produto será processado, exemplo, banana – transformar em biomassa, tomates, transformar em
molho de tomate, aqueles produtos que não foram absorvidos pelos demais programas, poderão
ser doados para o Banco de Alimentos. 3.2 – Mapa de SAN – Edina trouxe a informação de que o
Ministério do Desenvolvimento Social encaminhou vários questionamentos sobre o Mapa de SAN.
Edina explicou o que é este mapeamento, informando o que tudo Joinville tem de programas
sobre Segurança Alimentar. Encerrando a reunião, Edina fez uma singela homenagem as
mulheres agricultoras presentes. Eu, Heloisa Bade, 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 05/12/2018, às 05:14, 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 2827254 e o código CRC E2E2A032.

Rua Presidente Afonso Penna, 840 - Bairro Bucarein - CEP 89 - Joinville - SC -
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