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Ata da reunião Extraordinária do COMSEAN do dia 04 de Julho de 2019

 

Aos quatro do mês de Julho 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 extraordinária do mês de Julho
de dois mil e dezenove. Estavam presentes na reunião os conselheiros: Edina Acordi, Cristiana
Linhares Petry, Sirley do Carmo Lehmkul Goedert, Luciene Viana Nunes, Alexandra Marlene
Hansen,Tamara Urnau, Tânia Maria Crescêncio, Márcia Luciane da Silveira Lange, Marilyn
Gonçalves Ferreira Kuntz, Heloisa Bade e Vicente de Paulo Estevez Vieira. Justificaram as
ausências: Taciana Machado dos Santos Duarte, Luciane Hirt Rosa, Graziela Alessandra Klein de
Souza Luciana Ruviaro, Helenice Martins e Sandra Ana Czanobay. Presidente Luciene inicia a
reunião as 08:45 hs. dando boas vindas a todos os conselheiros presentes 1-Ordem do Dia: 1.1
Aprovação das Atas:  Envio por e-mail das atas de abril e maio. Aline comentou que por
problemas com o computador, a Ata de Maio foi perdida e será reorganizada. Enviada apenas a
do mês de abril, que ficou para aprovação na reunião ordinária do mês de Julho, com a
concordância de todos os presentes. 1.2 – Pauta – Comunicado do CONSEA Estadual;
Relatório da Conferência de 2015 e Minuta do Regimento Interno - Luciene iniciou no
assunto do Regimento Interno da Conferência, que fora encaminhado anteriormente por e-mail
para leitura e estudo dos conselheiros, bem como para manifestação de inclusões/alterações.
Márcia neste momento solicita alteração no artigo 2 do referido regimento, feita a sugestão e
aceita por todos, o regimento interno da Conferência foi colocado em votação e por unanimidade
aprovado pelos presentes. Sobre o temário da Conferência, deverá ser estudado pela Comissão
para uma participação qualificada. A mobilização esta acontecendo de acordo. Os certificados
serão digitais. A Presidente da Conferencia será a Márcia, Univille, e a Prof. Neila a facilitadora.
Aline formalizará com o Eric o que foi decidido nesta reunião. Deverá ser verificado com o
pessoal do IELUSC a disponibilização do espaço e demais providências para que a Conferência
aconteça. Relatoria e facilitadores da Conferência escolhidos, uma lista de nomes foi apresentada
e a Secretaria Executiva, Aline, fará os contatos para as confirmações. Foi verificado, na
sequência, o check list para a conferência municipal. E aprovado pelos Presentes a liberação de
recurso do FUMSEAN para Diárias para Motoristas (translado da Palestrante da Conferência
municipal) será emitida a resolução. Foi decidido que na recepção da Conferência devam constar
porta banners e materiais de divulgação referentes ao tema. Decidido também nesta reunião a
compra de uma lembrança para a Palestrante Neila, Sirley neste momento informa que
providenciará uma cesta com produtos para presentear Neila, aprovado pelos presentes. Aline
comunica em conversa com o Eric, foi informada que neste momento não temos garantido a
liberação de diárias para o translado dos delgados eleitos na 2ª CMSAN , que irão para
Conferência Estadual Luciene agradeceu a presença e deu por encerrada a 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 25/11/2019, às 15:35, 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.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 5122445 e o código CRC 93EBEF48.
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