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Ata da reunião Ordinária do COMSEAN do dia 26 de Setembro de 2019

 

Aos vinte e seis do mês de Setembro 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
Setembro de dois mil e dezenove. Estavam presentes na reunião os conselheiros: João Carlos
Voos,Taciana Machado dos Santos Duarte, Graziela Alessandra Klein de Souza, Carlos Alberto
Noronha do Amaral,Luciene Viana Nunes, Gisseli Fontes de Oliveira, Alexandra Marlene Hansen,
Tamara Urnau, Márcia Luciane da Silveira Lange, Sandra Ana Czarnobay, Heloisa Bade, Vicente
de Paulo Estevez Vieira e Patrícia Girardi. Justificaram as ausências: Luciane Hirt Rosa, Luciana
Ruviaro, Helenice Martins,Tânia Maria Crescêncio e Marilyn Gonçalves Ferreira Kuntz. Presidente
Luciene inicia a reunião as 08:45 hs. dando boas vindas a todos os conselheiros presentes 1-
Ordem do Dia: .1 Aprovação da Pauta, Pauta aprovada – 1.2 Aprovação da Ata da Reunião
de Ordinária de Agosto – ata aprovada pelos presentes. 1.3 Avaliação da 2ª Conferência
Municipal de SAN – Luciene iniciou a fala sobre a conferência e agradeceu muito pelo grande
evento. Foi realmente um sucesso. Comentou que será chamada a comissão para montar o
relatório final juntos dos facilitadores; a Conferência Estadual já tem data definida para acontecer,
será dia 2 e 3 de dezembro, devendo todos os delegados se organizarem para estarem neste dia.
Aline pediu que os conselheiros organizadores da conferência fiquem após esta reunião para
começarem a formatar o documento que será enviado ao CONSEA Estadual. Os presentes não
conseguem se reunir hoje mas já ficou agendado reunião para o dia 30/9 com todos os
facilitadores. Dada a palavra a Sandra, esta comentou sobre o e-mail enviado para participação
do comitê que trata da água, fez seu relato sobre a conferência e deixou registrado a grande
satisfação em fazer parte deste grande evento. Comentou da grande preocupação quanto ao
assunto água. Beto comentou de um grupo que ele participa e que tem acontecido muitas
discussões sobre a água. Este grupo esta junto da Águas de Joinville. Foi solicitado pela
Presidente Luciene a necessidade deste projeto estar no Plano Municipal, pediu que Beto levasse
o Plano para este grupo para que eles venham a participar mais. Sandra comentou que na
Conferência teve pessoas que nunca haviam comparecido a qualquer reunião do COMSEAN mas
que estavam lá e as discussões foram muito proveitosas. A integração dos governamentais e a
população ficou muito evidente nesta conferência. 1.4 Novas Entidades Beneficiárias
Recebedoras do PAA – João, coordenador da SAS, comentou que duas entidades serão
retiradas do PAA visto que existe uma resolução exigindo que as entidades estejam inscritas do
CMS, CMDCA e COMDI, ficando de fora Acelbra e Padre Pio. Luciene comentou que devemos
estudar melhor para tentar ajudar estas entidades. Tamara comentou que poderia ajudar via
Restaurante Popular e que pensará uma forma. Gisseli perguntou quando iniciara o PAA, João
comentou que até final de outubro devem começar a operacionalizar. 1.5 Organização rua do
Lazer (29/09/19) – Luciene comentou que o Comsean terá mesa e cadeiras disponibilizada pela
SESPORTE para este evento. Pediu muito a presença dos conselheiros para ajudar na
divulgação. As entidades e instituições receberam convite para este evento. 1.6 Organização rua
do Lazer (20/10/19) – Neste final de semana será importantíssimo a presença de todos, visto
estarmos no mês da Alimentação. As entidades serão convidadas e solicitamos a presença dos
conselheiros para ajudar na divulgação. Túlio comentou que o último evento do ano na Rua do
Lazer acontecerá dia 24/11. 2.Correspondências Enviadas – Aline lembra a todos os
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conselheiros a importância de justificar suas Faltas por e mail, considerando que na lei
7.306/2012 Art 16 ”O afastamento ou substituição de entidade não governamental ocorrerá pelo
plenário quando: I – a hipótese do art. 22, inciso II”, Art. 22 Inciso II reiteração de faltas
injustificadas às sessões do COMSEAN, através de seu titular ou suplente em até três(3) sessões
consecutivas ou cinco (5) intercaladas, dentro do ano em exercício, sem justificativa aceita pelo
COMSEAN. Considerando Fórum Não Governamental para eleição dos membros do COMSEAN
Gestão 2019-2021, realizado no dia 07 de novembro de 2018, no qual foi aprovado que as
entidades qualificadas que queiram fazer parte do COMSEAN, mas não foram eleitas no fórum,
iriam compor lista de espera, a ser utilizada quando conselheiros eleitos excedessem o número
de faltas sem justificativa regimentar. Ofícios 45 e 46 Vacância das Entidades no COMSEAN – Os
novos conselheiros estão presentes e se apresentaram, Ofícios 47 ao 53 Convite para 2ª
Conferência de SAN, Ofício 054/2019 COMSEAN Dados para Conferência, Ofícios 55 e 56
Encaminhamento das Resoluções referente ao RP, Ofício 057/2019 COMSEAN Convite ao
CONSEA -SC para 2ª Conferência de SAN, Ofício 058/2019 COMSEAN Empréstimo
equipamentos de som SESPORTE, Ofício 059/2019 COMSEAN Material para Conferência
AMUNESC, Ofício 060/2019 COMSEAN Convite para universidades participarem da rua do
Lazer, Ofício 061/2019 COMSEAN Cerimonial SESPORTE – Todas as correspondências foram
lidas e dado o encaminhamento pela mesa diretora. 3.Correspondências Recebidas – Ofício
nº1052/2019 GUPSB/SAN Parecer COMSEAN sobre o PAA., Ofício nº 2074/2019 CVJ Convite p/
Reunião da Comissão de Legislação, Justiça e Redação – para discutir sobre o doação de
alimento; E mail CONSEA SC Alteração data da VI Conferência Estadual de SAN. –
Correspondências lidas e dado o encaminhamento pela mesa diretora. 4. Assuntos Diversos -
Seminário Empresas e Pessoa com Deficiência – Inclusão para Além das Cotas; Eleição do
Conselho Tutelar – Luciene reforçou a importância de todos votarem; Fórum de Eleição da
Sociedade Civil COMDE Biênio 2019-2021; RP – Eventos agendados para Outubro – Tamara
trouxe o calendário dos eventos para o mês de Outubro dentro do RP. 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 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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