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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMSEAN DO DIA 25 DE ABRIL DE 2019

Aos vinte cinco dias do mês de Abril de dois mil e dezenove, às oito horas e cinquenta 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 Abril de dois mil e dezenove. Estavam
presentes na reunião os conselheiros: Edina Acordi, Gisele Cristine da Silva, Gabriel Ponzetto, Graziela
Alexandra Klein de Souza, Helenice Martins, Sirley do Carmo Lehmkul Goedert, Gisseli Fontes de Oliveira,
Alessandra Marlene Hansen, Tamara Urnau, Tânia Maria Crescêncio, Márcia Luciane da Silveira Lange, José
Declarindo dos Santos, Heloisa Bade, Vicente de Paulo Estevez Vieira e Patrícia Girardi. Justificaram as
ausências: Taciana Machado dos Santos Duarte,Luciane Hirt Rosa, Luciene Viana Nunes, Sandra Ana
Czarnobay e Marilyn Gonçalves Ferreira Kuntz. Vice Presidente Heloísa inicia a reunião às 08:50h, dando
boas vindas a todos os conselheiros presentes e faz a justificativa da ausência da presidente Luciene que está
em viagem. 1 - Ordem do Dia: 1.1 Aprovação da Pauta: Foi acrescentado nos assuntos diversos: Informes:
Sobre trâmites do CONSEA -SC, Banco de Alimentos, Feira de Mudas, Gincana de Pesca e Arrecadação
de Alimentos - Pauta Aprovada 1.2 Resolução Lei de Diretrizes Orçamentárias 2020: Um grupo de
conselheiros estudou a peça contábil e as ações futuras. O servidor Cláudio da UAF – SAS, esclareceu aos
demais conselheiros, Conselho pode mudar as ações no decorrer do ano sem mudança de rubrica.
Conselheira Edina lembra que várias ações no ano de 2018 aconteceram por parceria, sem utilizar recurso do
FUMSEAN, Cláudio explica que o recurso, fonte 100, está contingenciado e para utilizarmos é necessário
Plano de ação. Houve discussão na plenária referente a morosidade do processo e não execução do Plano
aprovado pelo Conselho. Cláudio elucidou o que acontece contabilmente a partir do Termo de Referência e
Heloísa exemplificou com a questão do material gráfico e publicitário que precisará ser renovado. Giseli
questionou sobre a demora das licitações, que pode levar até 10 meses ou nem mesmo ser executado o
planejado. Edina menciona as negativa das TRs que atrapalham o planejamento proposto para as ações e
preocupa-se com o fato de que termos conferência este ano. Claudio lembra que o planejamento das ações
podem ser revistos na LOA 2020 que ainda será aprovada. Heloísa coloca LDO 2020 em Aprovação. LDO
2020 Aprovada. 1.3 2ª Conferência Municipal de SAN: Márcia, representando a comissão organizadora da
2ª Conferência Municipal, apresenta aos conselheiros o tema e objetivos da 6ª Conferência Estadual,
lembrando que serão os mesmos para a Conferência Municipal e propõe que a mesma seja realizada nos dias
2 e 3 de agosto 2019 (sexta a noite e Sábado o dia inteiro). A Comissão ainda não definiu local e palestrantes.
Aline coloca que esta data dificulta a logística por ser final de semana e que precisaremos de no mínimo de 4 a
5 pessoas na recepção e 2 pessoas para ajudar no coffee-break, e que não será possível contar com o suporte
dos administrativos da Casa dos Conselhos. Heloísa reforça a importância da participação da sociedade civil
que participa com mais ênfase nos finais de semana. Edina coloca sobre a importância da do tema da
Conferência na situação política atual e lembra que não podemos nos abater pelo momento. Vicente lembra
que podemos usar estudantes como parceiros. Foi aprovada a realização da 2ª CMSAN, nos dias 2 e 3 de
agosto 2019.1.4 Deliberação reunião extraordinária do CONSEA/SC: Tânia inicia relatando que no dia 3 de
abril aconteceu a Plenária Extraordinária do CONSEA/SC, e o COMSEAN foi representado pelas
conselheiras Edina, Luciene e Tânia. Foram discutidos temas sobre a organização da 6ª Conferência Estadual
de SAN, conforme calendário proposto no comunicado de 29/03/2019. As orientações e informações sobre a
6ª Conferência e o CESAN estão sendo repassadas através de um grupo de WhatsApp criado pelos
participantes desta reunião. Tânia fala da programação da semana de 22 a 26 de abril, em Brasília, em defesa
da SAN, onde houve audiência pública e lançamento da frente parlamentar da SAN, audiência pública da
Comissão de direitos humanos e audiência pública da Comissão Mista do MP 87. 1.5 Reestruturação do
Restaurante Popular: Edina, acompanhada da nutricionista Cristiana, iniciam fala sobre a demissão do
Coordenador Silvano e releitura do papel da ASANJ, assim como montar a proposta de releitura da mesma,
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uma vez que foi observado e estudado novos papéis e funções para a equipe da ASANJ. Foi proposto
escalonamento de visitas da equipe da ASANJ nos CRAS e Centro POP, onde haverá um Projeto Piloto que
servirá café da manhã no RP I. Heloísa coloca que a documentação de reestruturação será analisada pela
comissão de politicas nos dia 2 e 3 maio, e apresentado parecer aos conselheiros para aprovação em reunião
extrordinária dia 16 de maio. Gisele comenta da importância da Criação de RP no Jardin Paraíso e
Paranaguamirim 2.0 Correspondências Recebidas e Enviadas – Em virtude do adiantado da hora Aline
somente repassou o envio dos ofícios 6 e 7 do COMSEAN envio da Moção de Repúdio a extinção do
CONSEA Nacional ao CONSEA- SC e ao Deputado Rodrigo Coelho, respectivamente. As demais
correspondências serão repassadas na próxima Reunião Ordinária. Assuntos Diversos: Apresentação
SESPORTE: Tulio apresentou a SESPORTE e propôs parceria com COMSEAN para a atividade Contar
História. A conselheira Sirley informaA Empresa Stop Fire – Projetos e Soluções Contra Incêndio do
município de Brusque foi contratada para realizar manutenção dos sistemas preventivos de incêndio da
Edificação Banco de Alimentos para fins de regularização do imóvel, pois a temos a necessidade de inaugurá-
lo o mais breve possível. E, paralelamente comentei sobre a necessidade de estudarmos o gerenciamento do
Banco de Alimentos,Convidou a todos os Conselheiros e solicitei o apoio dos mesmos em relação a
divulgação nas redes sociais da Feira de Outono que será realizada em 18 de maio de 2019, das 8 às 16h, na
UDR (Unidade de Desenvolvimento Rural) e por último comentou sobre divulgarem sobre a Inscrição para
Oficina de Elaboração de Receitas à Base de Palmito que será realizado em 09 de maio/2019. Local: Epagri
no horário das 9 às 16h. Lembrando que quem for se inscrever deverá ter algum vínculo com a área rural, as
receitas selecionadas farão parte de um livro. Qualquer dúvida ligar para 3461-1519 com Ana. Heloísa
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 4178326 e o código CRC 194A90E6.
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