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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMSEAN DO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2019

Aos vinte oito do mês de Fevereiro 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 fevereiro de dois mil e dezenove. Estavam
presentes na reunião os conselheiros: Edina Acordi, Taciana Machado dos Santos Duarte, Luciana Ruviaro,
Helenice Martins, Sirley do Carmo Lehmkul Goedert, Luciene Viana Nunes, Gisseli Fontes de Oliveira,
Alexandra Marlene Hansen, Tamara Urnau, Tânia Maria Crescêncio, Márcia Luciane da Silveira Lange,
Gabriella Natallia Correa Kerber, Sandra Ana Czarnobay, Marilyn Gonçalves Ferreira Kuntz, Heloisa Bade,
Vicente de Paulo Estevez Vieira, Patrícia Girardi e Marli de Fátima de Oliveira. Justificaram as ausências:
Silvano Ribeiro, Gisele Cristina da Silva, Luciane Hirt Rosa, Gabriel Ponzetto e Geneci A. de Oliveira.
Presidente Luciene inicia a reunião as 08:45 hs. dando boas vindas a todos os conselheiros presentes e
pedindo um minuto de silêncio e em seguida um momento de reflação e agradecimento pela vida e legado da
conselheira Fátima Maria de Oliveira Destaco as Seguintes falas: Conselheira Sandra enalteceu e a trajetória na
pastoral acompanhando a vida de muitas crianças, famílias, na comunidade repassando o seu amor e saber a
todos, a participação no COMSEAN sempre foi destacada , por sua empatia, disponibilidade e integração
com todos. A conselheira Edina comenta sobre o seu intersere e esforço para defender sua entidade e a
comunidade assistida. “A simplicidade e a força a tornaram um exemplo de ser humano e uma guerreira de
SAN.” Conselheira Edina deixa como sugestão de um livro sobre o seu trabalho. Conselheira Tânia destaca
seu papel na formação de novos agentes da pastoral na região multiplicando informações sobre hortas além de
fomentar em sua comunidade o interesse pela produção de alimentos sem venenos. Ressalta que a conselheira
Fátima adorava mostrar as fotos do seu trabalho, acompanhava os resultados da metodologia utilizada e
gostava de falar dos novos desafios. A Presidente comenta sobre sua atuação impecável como conselheira
com participação efetiva e disponibilidade, além do repasse de materiais do seu trabalho na pastoral e tinha se
disponibilizado a participar do Banquetaço em floripa. Defendia de forma muito discreta o acompanhamento
sistemático das ações de vigilância alimentar e nutricional. Com a família construiu uma participação importante
na igreja e na comunidade. As conselheiras também ressaltam que a missa de corpo presente foi muito
emocionante com homenagens da família, da Pastoral e da comunidade. Aline lembra que em 2018 a Srª
Fátima faltou em algumas reuniões do conselho pois já vinha apresentando problemas de saúde que
demandavam acompanhamento sistemático, a presidente fala que foi comprado uma coroa de flores em nome
do conselho. Reunião foi interrompida para busca de informações sobre o acidente (desabamento do telhado)
que acabará de acontecer na sede da SAMA ; Foi realizado apoio emocional a conselheira Sirley que estava
muito preocupada com seus colegas de trabalho. Na sequencia reunião retomada A presidente da as boas
vindas ao Sr Allan Kardec assessor do Deputado Rodrigo Coelho 1-Ordem do Dia: 1.1 Aprovação da
Pauta: Foi Acrescentado nos assuntos diversos: Informes: Sobre eventos alusivos a 8/03 “8Marielli”,
Campanha da Fraternidade 2019 Tema: “Fraternidade Politicas Públicas”, Homenagem da Câmara de
Vereadores à Srª “vó Luzia da ADEJ” Mesa Brasil “Coleta de Alimentos”,13ª Conferência Municipal de
Saúde Pauta Aprovada 1.2 Aprovação da Ata  da Reunião ordinária de Janeiro ata aprovada. 1.3
Deliberações do Evento em Florianópolis “ Banquetaço” Vicente e Tânia Fizeram relato da participação
no evento Banquetaço aconteceu no dia 27/02 em frente a catedral de Florianópolis, das 11h as 17h com
articulação de serca de 30 entidades e com objetivo de informar, divulgar e reagir a MP 870 que extingui o
CONSEA e o SISAN Nacional, descaraterizando a legislação de Segurança Alimentar e Nutricional e
violando o Direito Humano Alimentação Adequada e a Soberania Alimentar. A ação foi suprapartidária e teve
por objetivo também chamar a tenção da população para agenda e acompanhamento do trâmite no congresso
da referida Medida Provisória. Em 28/02 iniciará este processo, sendo que é de conhecimento que 6
senadores irão propor alterações a MP. No evento foram distribuídos cerca de 2 mil refeições produzidas com
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500 quilos de alimentos doados. Aconteceu uma exposição para a divulgação das entidades presentes, além
de atividades culturais ( música, pintura de camisetas aventais etc). Aconteceu também uma roda de conversa
com participação de lideranças e a comunidade, sendo que um dos encaminhamentos foi ressaltando a ideia de
se “tocar o barco” já que no histórico da SAN aconteceram ciclos e momentos em que alguns gestores não
entendiam/ entendem a importância do ato político de comer, é a criação do Fórum de Soberania Alimentar. A
Conferência acontecerá neste ano. Aconteceu debate no qual conselheiro Vicente ressalta que várias
instituições já emitiram nota contraria a estinção do CONSEA Nacional, destacando que o Ministério Público
Federal que considera inconstitucional a medida. 1.4 – Resolução Moção contra a Extinção do CONSEA
nacional Aline apresentou à plenária moção escrita pela mesa diretora, foi acodado que Aine passará a
moção a todos os conselheiros (google dreive) para que fação sugestões. 1.5 Informações Programa de
Aquisição de Alimentos PAA: Conselheira Edina contextualizou a nova estrutura do Ministério da Cidadania
e a Politica de SAN: abriu o site Ministério da Cidadania – Secretaria Especial do Desenvolvimento Social -
icone sistemas – Segurança Alimentar – Sistema de Gestão do Programa de Aquisição de Alimentos –
SISPAA, apresentou como se faz a inserção de todos os documentos, os acompanhamento e desdobramentos
do PAA , o PAA de 2018 inovou RPI também é beneficiário recebedor desta forma os últimos recursos do
PAA foram comprados pães (que foram congelados no friser do RPI), biscoitos, mel e melado que será
disponibilizado as instituições beneficiarias recebedoras, PAA 2018 encerra em 28/03/2019 reforçou a
necessidade de aumentar o valor pago ao produtor que hoje é de R$ 6.500,00 por DAP. 1.6 Participação
do COMSEAN na Rua do Lazer: Passamos a organizar a participação do COMSEAN e Parceiros na rua
do Lazer 10/03, A presidente fez um levantamento de quais conselheiros poderão participar Vicente, Márcia,
Gabriela, Tãnia, Taciana, Luciene, Giselli deliberado a realização de uma reunião com os conselheiros, acima
citados, que poderão participar do Evento, ao termino da ordinária.(registro desta reunião realizado no
caderno da comissão de políticas do COMSEAN). Correspondências Recebidas e Enviadas – 2.1 E mail
CAISAN NACIONAl Pesquisa de Avaliação Nacional do Banco de Alimentos, 2.2 E mail CONSEA/SC
Tributação Verde vira regra em SC, 2.3 E mail CONSEA/ SC Relatório Visita Aldeia Pirai, 2.4 Ofício
001/2019 – SAMA/UDR Indicação da Srª Sirley como nova conselheira titular do COMSEAN, 2.5 Oficio
001/2019 – COMSEAN Solicitação a SAS para alteração do decreto do COMSEAN 3 – Comissões:
Formação das Comissões: Devido ao adiantado da hora, Luciene acordou com os conselheiros que a
Secretaria Executiva mandará novamente um e-mail para todos os conselheiros, questionando quem poderá
participar e em qual comissão tem interesse. Fala da Secretária Executiva Aline relembra aos conselheiros
que fiquem atentos a quantidade de faltas sem justificativa (3 consecutivas ou 5 alternadas conforme regimento
interno do COMSEAN, a justificativa deve ser feita via e mail. 4 – Diversos: Conferencia Municipal do Idoso
dia 20/03 na Unisociesc, 12ª Escola da Rede CMDCA dia 15/03 no anfiteatro do Elias Moreira, I Seminário
de Mulheres da Região NorteSC dia 28/03 no Teatro Juarez Machado, Conselheira Patrícia Informa que no
dia 09/03 será realizada coleta de alimentos pelo Mesa Brasil em supermercados da cidade , Tânia informa
que no dia 08/03 será realizado atividades “8Marielli” na praça da Estação ferroviária com atividades culturais,
caminhada e sarau realizado pelo Fórum de Mulheres. Campanha da Fraternidade 2019 terá como tema:”
Fraternidade e Políticas Públicas” será lançada no dia 11/03/19 Informe sobre a Dengue com aumento
expressivo do número de focos mais de 420 é solicitado ajuda para divulgar as ações da equipe de vigilância
ambiental. Conselheira Gisseli informa que no dia 08/03/19 na Câmara de Vereadores Srª Luzia Cleia Morais
será homenageda pelo trabalho que desinvolve na Associação dos Decientes Físicos de Joinville – ADEJ.
Luciene agradeceu a presença e deu por encerrada a presente reunião. Eu, Tânia Maria Crescêncio 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 4178275 e o código CRC E14C47F1.
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