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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMSEAN DO DIA 31 DE JANEIRO DE 2019

Aos trinta e um do mês de Janeiro de dois mil e dezenove, 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 janeiro de dois mil e dezenove. Estavam
presentes na reunião os conselheiros: Silvano Ribeiro, Taciana Machado dos Santos Duarte Graziela
Alexandra Klein de Souza, Ana Cláudia Borba da Cunha, Luciene Viana Nunes, Alessandra Marlene Hansen,
Tamara Urnau, Lorenne Sarubi Mileo, Gabriella Natallia Correa Kerber, Marilyn Gonçalves Ferreira Kuntz,
Heloisa Bade, Camila Taise Tavares, Vicente de Paulo Estevez Vieira, Marília Amaral Zanettini, Fátima Maria
de Oliveira. Justificaram as ausências: Edina Acordi, Gisele Cristina da Silva, Luciane Hirt Rosa, Gabriel
Ponzetto, Helenice Martins, Carlos Alberto Noronha do Amaral, Gisseli Fontes de Oliveira, Geneci A. de
Oliveira, Tânia Maria Crescêncio, Lizandra Carpes da Silveira, Márcia Luciane da Silveira Lage, Sandra Ana
Czanobay e Patrícia Girardi. Presidente Luciene inicia a reunião as 08:45 hs. dando boas vindas a todos os
conselheiros presentes e pedindo um minuto de silêncio pelas vitimas de Brumadinho/MG. 1-Ordem do Dia:
1.1 Aprovação da Pauta: Foi Acrescentado nos assuntos diversos: Informações sobre o Banco de Alimentos
e Informações sobre o Funcionamento do RP para Servir café da Manhã Pauta Aprovada 1.2 Aprovação da
Ata da Reunião ordinária de Novembro. Ata aprovada com as alteração solicitadas pela conselheira Tânia.1.3
Resolução Moção contra a Extinção COMSEA – Luciene trouxe aos presentes a informação de que a
diretoria do Comsean se reuniu no último dia 23/01/19 para conversar sobre a Extinção do Consea Nacional,
que aconteceu com a posse do novo Presidente da República, no dia 01/01/2019 através da MP 870.
Informou que montamos uma moção que será divulgada entre todos colocando a posição do Comsean
Joinville contra tal medida. Informou ainda do movimento que acontecerá no próximo dia 27/2 intitulado de
Banquetaço, movimento este proposto pelo Consea Estadual de Santa Catarina. Pediu sugestões aos
presentes do que nós, Comsean, poderíamos fazer para ajudar nesta mobilização. Silvano sugeriu uma
caminhada, Luciene lembrou da rua do Lazer, que poderíamos fazer um encontro lá para registrar esta
movimento, para todos estes eventos os presentes lembraram da necessidade em se ter autorização dos
órgãos competentes. Fora sugerido também: ações dentro das Universidades; Divulgação nos RP´s;
Assinatura Eletrônica, através de abaixo assinado e a caminhada. Devido este assunto ser de grande
importância e estarmos em cima da hora para qualquer movimentação, fora montado uma comissão temporária
para tratar deste tema. Dos presentes nesta reunião se manifestaram os seguintes conselheiros para participar:
Luciene, Helosia, Marilyn, Fatima, Tamara e Lorenne, marcando a data de 06/2 às 8:30 no RP1 a primeira
reunião. 1.4 – Representantes do COMSEAN no conselho da ASANJ – Como houve mudança de
gestão do COMSEAN, se faz necessário a alteração/validação dos conselheiros que representam o
COMSEAN no conselho da ASANJ, deste modo foi questionado aos presentes se as atuais conselheiras
queiram permanecer como representantes. Como Tânia, titular do cargo não se encontra presente, a Secretaria
Executiva Aline fará contato para confirmar se a mesma quer continuar, Luciene, estando presente e sendo sua
suplente informa desde já que irá continuar como representante deste conselho junto ao conselho da ASANJ.
2. Correspondências Recebidas e Enviadas – 2.1 Oficio 071/2018 COMSEAN, indica Merilyn e
Vicente como representantes do Comsean na Comissão Organizadora da 13 Conferência Municipal de Saúde
de Joinville/SC. 2.2 Oficio 072/2018 COMSEAN enviado a Secretaria da Assistência Social de Araquari,
sobre os problemas da Aldeia Indígena. 2.3 Oficio 073/2018 COMSEAN – enviado a Secretaria da
Assistência Social de Joinville, assunto este que também diz respeito a Aldeia Indígena de Araquari. 2.4 Ofício
074/2018 COMSEAN – Enviado ao Ministério Público sobre os acontecimentos recebidos e levantados pelo
Comsean quanto a Aldeia Indígena de Araquari. 2.5 Oficio 134/2018 GUPSE/CENTRO POP – Comsean
recebeu oficio do Centro Pop onde o responsável, Sandro, informa que fez contato com a cidade de Araquari
e lá informaram que os indígenas da região são assistidos pelo Município de Araquari. 2.6 Email CDH
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Alimentação da População de Rua no Recesso – Aline comentou que fomos copiados no e-mail que o
CDH encaminhou solicitando tais respostas junto a Prefeitura de Joinville, mas a resposta a estes questionamos
até o presente momento não recebemos. 3 – Comissões: Formação das Comissões: Luciene comentou que
devido a nova gestão, necessário formar novas integrantes destas comissões. Por email fora enviado aos
Conselheiros o papel de cada comissão, sendo estas comissões permanentes. Aline comentou da existência
das comissões temporárias que se reunirão quando da necessidade/demandas. Luciene leu quais são e os seus
objetivos. Lorenne questionou se teríamos que decidir isto nesta reunião. Por unanimidade ficou acordado que
a Secretaria Executiva mandará um e-mail para todos os conselheiros, visto que muitos não estão presentes
nesta reunião, questionando quem poderá participar e em qual comissão tem interesse. Calendário de
Reuniões: quanto ao calendário, Aline pré agendou datas para as comissões se reunirem, pois existem 6
Conselhos dentro da Casa, necessitando pré agendar espaços para possíveis encontros, caso se decida outro
local, tais agendamentos serão liberados. 4 – Diversos – Comissão Organizadora 13 Conferência
Municipal da Saúde de Joinville – Vicente e Marilyn em dezembro participaram da organização do Edital
para a Conferência. No inicio de Janeiro tiveram mais algumas reuniões e permanecem no Conselho da
Conferência. Será aberto prazo para a inscrição dos Delegados, Comsean deverá indicar dois participantes. A
Conferência será realizada nos dias 03 e 4/4 na Unisociesc. Informação sobre Banco de Alimentos –
Luciene apresentou e deu a palavra ao Sr. Santos, José Carlos dos Santos, Coordenador da UDR. Santos
comentou que devido aos problemas com licitação, a empresa que perdeu ingressou com processo e nos
próximos dias sairá a decisão, se poderá ou não iniciar o trabalho de correção. Tal correção diz respeito aos
pedidos formulados pelos Bombeiros, para que o Banco de Alimentos efetivamente seja aberto. Informações
funcionamento do RP para Servir café da Manhã -Luciene questionou Silvano se está tudo certo com os
RP´s. Comentou que servem em média 500 refeições em cada um dos RP´s. Questionou sobre o projeto de
aumentar as refeições, incluindo o café e a janta para os que lá se alimentam. Lorenne trouxe alguns valores
para os presentes, Silvano reforçou a dificuldade em ter saída, pois estes valores serão pagos por quem lá
frequentará, não tendo repasse/ajuda do Município. Quanto ao jantar, nada tem previsto, pois, segundo,
Tamara, ela vê mais dificuldade em se servir o jantar, pois terão muito mais custos. Lorenne comentou que
tudo deverá ser muito bem pensado, pois incorrerão em aumento de custos e pessoal para que deem conta de
todo o atendimento. Silvano comentou que o RP2 teria um maior volume de pessoas, caso instituam o Jantar.
Pois as pessoas estão voltando para suas casas depois de um dia de trabalho, o que não acontece no RP1,
pois poucas pessoas moram na região do Centro. Luciene agradeceu a presença e deu por encerrada a
presente reunião. 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 16/07/2019, às 13:27, 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 4178224 e o código CRC 90C4781B.
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