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Ata da reunião Extraordinária do COMSEAN do dia 21 de Novembro de 2019

Aos vinte e um dias do mês de Novembrode 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 Novembro de dois mil e
dezenove. Estavam presentes na reunião os conselheiros: João Carlos Voos, Cristiana Linhares Petry, Luciane
Hirt Rosa,Sirley do Carmo Lehmkul Goedert, Luciene Viana Nunes, Gisseli Fontes de Oliveira, Alexandra
Marlene Hansen, Tamara Urnau, Tânia Maria Crescêncio, Marilyn Gonçalves Ferreira Kuntz, Heloisa Bade,
Vicente de Paula Esteves Vieira. Justificaram as ausências: Taciana Machado dos Santos Duarte,Graziela
Alessandra Klein de Souza, Gabriel Ponzeto,Gisele Cristine da Silva, Luciana Ruviaro,Helenice Martins,
Carlos Alberto Noronha do Amaral, Gabriella Natallia Correa Keber, Sandra Ana Czarnobay e Patricia
Girardi Presidente Luciene inicia a reunião às 08:45 hs. dando as boas vindas a todos os conselheiros
presentes passando na sequencia questionar os presentes se existe alguma inclusão/alteração de pauta.
1.Ordem do Dia: 1.1 Aprovação da Pauta: Aprovação da Pauta; Pauta Aprovada com a inclusão do item
1.9 – Aprovação PAA. 1.2 Aprovação das Atas  – As atas que foram encaminhadas anteriormente pelo
email foram aprovadas por unanimidade. 1.3 Análise/discussão das Resoluções 12 e 13/2019 - COMSEAN,
referente à isenção de pagamento de almoço nos RP's 1 e 2 e café da manhã no RP 1, para moradores de rua
atendidos no Centro POP, cadastrados no CADUNICO e que recebam o benefício do Programa Bolsa
Família. Foi apresentado pela Comissão que estudou tais assuntos e colocado para a plenária aprovar ou não
as alterações/inclusões. No texto fora feito alguns acréscimos para melhorar o entendimento e passando a
palavra aos presentes foi aprovado por unanimidade. 1.4 Apresentação dos estudos para Oferta de
Jantar no Restaurante Popular 1 - Apresentação pela ASANJ – Tamara comentou do oficio que fora
enviado para SAS. E que estão aguardando o acontecimento do Jantar teste para daí encaminhar ao Comsean
e este discutir os detalhes em reunião ordinária. 1.5 Eleição 2ª secretária COMSEAN – a Presidente trouxe
o assunto da necessidade em se fazer nova eleição de secretária do COMSEAN, em virtude do pedido da
secretaria atual, Tânia, em precisar se retirar por motivos particulares. Tamara colocou seu nome a disposição
para ocupar o cargo de 2ª secretária, passando a Sra. Helenice, de 2 para 1 secretária com a saída da Tânia.
1.6 Avaliação participação rua do lazer 20/10 – Luciene comentou e agradeceu a todos que puderem
comparecer e participar da rua do lazer que aconteceu no dia 20/10. Foi muito importante neste dia o evento
visto que estávamos comemorando o dia Mundial da Alimentação. 1.7 Aprovação da Participação do
COMSEAN Projeto Mexa se Mais 23/11 – Luciene comentou que o Comsean agradeceu o convite
recebido mas que neste evento não poderíamos participar, visto que no dia seguinte já tínhamos confirmado
presença na rua do Lazer. 1.8 Organização rua do lazer 24/11 – a Presidente pediu a presença de todos
nesta última participação do COMSEAN neste evento tão importante de grande divulgação. 1.9 Aprovação
PAA – Proposta datada de 30/10 sob o número 00000570842/2019 com o período de execução de
22/7/2019 até 22/7/2020. O PAA teve inicio em 12/11/2019. A secretaria que está acompanhando e
executando esta proposta informou que nos meses de Dezembro e Janeiro, quando o Mesa Brasil não puder
fazer as entregas dos alimentos, a Central de Abastecimento da Prefeitura buscará no CEASA os alimentos e
entregará para todas as instituições governamentais. Os não governamentais buscarão os produtos doados ás
9hs diretamente no Ceasa. 2.Correspondências Enviadas - Ofício 062/2019 Convite para as universidades
participarem da Rua do Lazer 20/10, Ofício 063/2019 Convite Apresentação Projeto Águas para Sempre,
Ofício 064/2019 Substituição de Entidade CEI Recanto dos Querubins, Ofício 065/2019 Substituição de
Entidade AJIDEVI; Ofício 066/2019 Relatório Final da Conferência para o CONSEA/SC; Oficio 067/2019
Convite para as universidades participarem da Rua do Lazer 24/11; Oficio 068/2019 Substituição dos
conselheiros não governamentais; Oficio 069/2019 Envio da carta compromisso para CVJ; E-mail ao
CONSEA/SC comunicando Adiamento na entrega do Relatório da 2ª Conferência Municipal de SAN; E-mail
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ao CONSEA/SC Entrega do Relatório da 2ª Conferência Municipal de SAN. 3. Correspondências
Recebidas - Ofício 174/2019-SESPORTE/DECE; Oficio 211/2019 CMDCA. As correspondências foram
enviadas anteriormente por email aos conselheiros para tomarem ciência. Nesta reunião só foi feita menção ao
oficio 065/2019 Aline comenta o envio do ofício para AJIDEVI definir seu representante no conselho e ao
211/2019CMDCA que não tinha sido encaminhado. Aline encaminhará para todos e a Comissão de Estudos
de Políticas Específicas de Combate à Fome se reunirá após a ordinária do dia 28/11/19 para responder o
ofício, Luciene lembra a todos os conselheiros, que a reunião da comissão é aberta à participação de todos.
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 via e mail e publicada no Site da Prefeitura Municipal de
Joinville.

Documento assinado eletronicamente por Luciene Viana Nunes , Usuário
Externo, em 10/12/2019, às 14:33, 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 5259294 e o código CRC 94137C47.
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