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Ata da Reunião Ordinária do COMSEAN do dia 28 de novembro de 2019

Aos vinte e oito dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, às oito horas e quarenta e
cinco minutos, em segunda chamada, conforme regimento interno do Conselho, no Restaurante
Popular I, situado na rua Rua Urussanga, 442, Bucarein, em Joinville-SC, teve início à reunião
ordinária no mês de novembro de dois mil e dezenove. Estavam presentes na reunião os
conselheiros: João Carlos Voos, Cristiana Linhares Petry, Graziela Alessandra Klein de Souza,
Helenice Martins, Sirley do Carmo Lehmkul Goedert, Luciene Viana Nunes, Gisseli Fontes de
Oliveira, Alexandra Marlene Hansen, Tamara Urnau, Tânia Maria Crescêncio, Gabriella Natallia
Correa Kerber, Suely da Rosa, Heloisa Bade, Vicente de Paulo Estevez Vieira, Débora Narana
Chaves e a secretária executiva Aline Patricia Schuchardt. Justificaram a ausência os
conselheiros: Luciane Hirt Rosa, Taciana Machado dos Santos Duarte, Marcia Luciane da Silveira
Lage, Sandra Ana Czarnobay, Vilson Schultze. Visitantes: Tulio Gamio Dias, Eraldo Barbosa
Aléscio e Marcos V. Oliveira. A presidente, Luciene inicia a Reunião dando as boas vindas a
todos e à nossa convidada Claudia Rocha. 1- Ordem do Dia: 1.1 - Aprovação da Pauta – a
pauta foi acrescida de dois pontos no 3. Assuntos Diversos: 3.1 – Aviso da entrega de peixes
adquiridos pelo PAA para os RPs e 3.2 – Informe sobre a Lista de Convidados para o Jantar
Inaugural no RP I. A pauta foi aprovada.  1.2 – Apresentação do Programa Águas para Sempre
– Companhia Águas de Joinville – CAJ – Claudia, bióloga da CAJ há quatorze anos, da área
de Qualidade do Meio Ambiente inicia a apresentação. Informa que o Programa contribuirá para a
manutenção dos rios limpos e vivos. Informa ainda que foi detectado presença de agrotóxicos na
água, que embora esteja abaixo do que é considerado perigoso pela Portaria do Ministério da
Saúde, preocupa. E que o Ministério Público solicitou ações de Segurança Hídrica. O Programa
terá uma abordagem diferente, o pagamento por serviços ambientais; nos moldes do Programa
Produtor de Água – PSA da Agência Nacional de Águas – ANA. O Programa focará o uso e
manejo do solo, boas práticas para o agricultor e por consequência água de boa qualidade para
todos. Conservar a Mata Ciliar, que o agricultor conheça e entenda as vantagens agroecológicas
das boas práticas. Isso trará também Segurança Alimentar pois contará com água de qualidade
na produção e no preparo de alimentos. O Programa comecará pelo Rio Cubatão, que é o
responsável pelo fornecimento de setenta por cento da água consumida em Joinville, mas a ideia
é que chegue também ao Rio Piraí. O perímetro que se pretende atingir é envolvendo as
propriedades que abranjam cem metros da margem do Rio, até a junção dos Rios Cubatão/Piraí.
Nesse perímetro, até cento e dez lotes poderão participar e ser beneficiados. A valoração dos
locais se baseará no método do Projeto Oásis, da Fundação Boticário. Está sendo formado um
Grupo Gestor para fazer a governança do Programa. O agricultor proprietário do lote que
participar do Programa poderá receber até R$ 9.720,00, pagos por ano, o contrato será de dois
anos e permitirá renovação. O intuito principal é o educativo, estimulando o agricultor a boas
práticas. Seria uma parte da solução, inclusive com isso estimulando a permanência da família na
propriedade. Os conselheiros questionam como será a divulgação do Programa para os
agricultores. Claudia informa que estão divulgando nos Conselhos de Saúde, da APA, de
Moradores, e por meio de oficinas. Quando iniciará o Programa? Era previsto para janeiro, mas
devido aos alinhamentos para a formação do Grupo Gestor atrasou, mas acontecerá ainda no
primeiro semestre de 2020. Solicitado que a apresentação seja encaminhada também à CAISAN.
Claudia informa ainda que, muitos agricultores, se buscarem, podem se beneficiar também com
créditos de carbono. Agradece a oportunidade. A Presidente enfatiza que a CAJ é bem-vinda às
reuniões do COMSEAN e agradece a apresentação. 1.3 – Aprovação do Calendário de
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Reuniões Ordinárias de 2020 – Corrigem-se duas datas no calendário proposto: vinte e oito de
maio e trinta de julho. O calendário é aprovado. 1.4 – Aprovação do Escalonamento do Jantar
no RP I – Recebido o Ofício nº 162/2019/SAS.UAF.ACV - que apresenta a proposta do jantar
da ASSANJ. Questiona-se porque foram produzidas duas resoluções, café da manhã e almoço,
sendo que havia sido solicitado pela SAS que se produzisse um único documento, uma resolução
onde constassem todas as informações das refeições servidas pelos RPs. Esclarece-se que
foram feitas dessa maneira, devido a urgência em produzi-las, e que ainda será confeccionada
uma referente ao jantar. Sugestão é que se faça dessa maneira e no próximo ano, após a reunião
ordinária de janeiro, onde a Assanj apresentará relato dos dos jantares servidos, então a
Comissão de Estudos de Políticas Específica de Combate à Fome se reunirá, e proporá uma
outra resolução, esta sim, única e se referindo a todas as refeições servidas nos RPs, os
escalonamentos de valores, e se necessário inclusive, com correções ou acréscimos. Os
conselheiros aprovam essa sugestão. O jantar será servido a partir do dia dois de dezembro. Em
janeiro, recomecerão as atividades dos RPs no dia seis de janeiro. Os Conselheiros aprovam o
escalonamento de valores do jantar e a confecção da resolução do jantar. 1.5 – Agenda de
Reuniões das Comissões – Aline esclarece que o COMSEAN possui quatro comissões
permanentes e uma temporária. Que é necessário o agendamento, pois existem seis conselhos
de direito que utilizam a Casa dos Conselhos para suas reuniões. Sugere-se então, que as
quintas-feiras, após as reuniões ordinárias, o Auditório I seja sempre reservado para o Conselho,
para que possamos utilizá-lo para as reuniões das comissões, até as doze horas. O que é
aprovado pelos conselheiros. Aline esclarece ainda que, se for preciso, sempre é possível
agendar outros dias e horários, mas que aí seriam “encaixes”, dependendo da disponibilidade dos
auditórios. 2- Correspondências Recebidas e Enviadas: 2.1 – Ofício nº 070/2019
Encaminhamento Res. 20/19 Escalonamento do Café da Manhã; e Ofício nº 071/2019
Encaminhamento Res. 21/19 Escalonamento do Almoço - Informa-se que as resoluções
serão encaminhadas no dia de hoje à ASSANJ. 3. Assuntos Diversos: 3.1 – Aviso da entrega
de peixes adquiridos pelo PAA para os RPs – João informa que, durante o curso da Reunião
de hoje, aconteceu a entrega aos RPs dos peixes adquiridos pelo PAA. 3.2 – Informe sobre a
Lista de Convidados para o Jantar Inaugural no RP I – Comunica-se aos conselheiros quais
serão os convidados a participar do Jantar Inaugural do RP I: o COMSEAN, a CAISAN, a
ASSANJ, os gerentes e coordenadores da SAS. A presidente sugere que se solicite aos
convidados confirmação da participação no Jantar Inaugural, para que não haja disperdício de
alimentos, o que é aceito; solicita aos que participarão da Conferência Estadual que promovam
nossas propostas e repassem as informações obtidas. Informa-se que o carro da SAS levará a
Gissele e o Sr. Eraldo à Conferência. A presidente agradece a participação dos Conselheiros na
Reunião, lembra a todos do café que participarão a seguir. Sem mais a discutir, a reunião foi
encerrada às dez horas e vinte minutos. Eu, Helenice Martins, 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 13/12/2019, às 09:11, 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 5299199 e o código CRC 62C3195C.

Rua Presidente Afonso Penna, 840 - Bairro Bucarein - CEP 89 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br
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