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ATA Nº. 09/2013 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - COMSEAN
LOCAL: Sala de Reuniões do Museu Histórico – Rua Cel. Carvalho nº 74 - Centro Histórico São Francisco do Sul, SC.
DATA: 18/09/2013
HORÁRIO: 09h00min.
1. PARTICIPANTES
1.1. CONSELHEIROS TITULARES
1.1.1. Não Governamentais:
Mário Alves de Souza (Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS)
Sidnei Bittencourt ( Ação Social Paroquial)
Maria da Graça de O. Sanches (Sindicato dos Trabalhadores Rurais de SFS)
1.1.2. Governamentais:
Stockeley M. de Oliveira (Secretaria Municipal de Educação e Cultura)
Fábio Travassos (Secretaria Muniicpal de Agricultura e Pesca)
1.2. CONSELHEIROS SUPLENTES
1.2.1. Governamental:
Jose Wilson Della Giustina ( Sec. Desenvolvimento Social e Cidadania)
1.2.2. Não Governamental:
Antonio Pedro de Oliveira (Colonia de Pescadores Z2)
1.3. SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS DA SHDSC
Mariluci Moreira Zeni ( Assistente Executivo da Secretaria dos Conselhos SDSC)
2. DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS
A reunião ordinária do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional –
COMSEAN teve início às 09h20min, sob a coordenação do Presidente Sr. Mário Alves de
Souza, com a presença dos Conselheiros e da Secretaria Executiva dos Conselhos.
3. APROVAÇÃO DA ATA
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3.1. Aprovada a Ata n° 08, da reunião ordinária do dia 21 de agosto de 2013 sem ressalvas.
4. DOCUMENTOS EXPEDIDOS e RECEBIDOS
4.1.Expedidos
4.1.1. OFÍCIO Nº 0020/2013 – SE/COMSEAN: Enviado para o Sr. Aldair Nascimento
Carvalho, Diretor de Cultura da Fundação Cultural Ilha de SFS, solicitando a confecção de
oito troféus para a premiação do Concurso de Cartazes desenvolvido pelo Conselho.
4.2. Recebidos
4.2.1. E_MAIL – Pastoral da Criança – Rosmari de Fátima Costa – justificando a ausência
na reunião pois estará em Seminário representando o Conselho Tutelar de São Francisco do
Sul;
4.2.2. OFÍCIO Nº 29/13 – Colônia de Pescadores Z2 – Substituindo o conselheiro Sr.
Ismael dos Santos pelo Sr. Antônio Pedro de Oliveira.
4.3.

RESOLUÇÕES

4.3.1. Resolução nº 003 de 23 de agosto de 2013: Dispõe sobre a criação da Comissão
Provisória para Organização do Evento do Dia Mundial da Alimentação em 2013.
5. PAUTA DA REUNIÃO
5.1. Leitura e Aprovação da Ata Anterior;
5.2. Documentos Enviados e Recebidos;
5.3. Chamada Pública;
5.4. Espaço para o CAE;
 Concurso de Cartazes nas Escolas Municipais;
 Dia Mundial da Alimentação;
 Alteração da Lei nº 872/2010 – CAISAM MUNICIPAL;
5.8. Assuntos Diversos.
6. ASSUNTOS TRATADOS

6.1. CHAMADA PÚBLICA
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O presidente Sr. Mário questionou a conselheira Stockeley, que é nutricionista da Secretaria
de Educação, sobre o andamento da abertura do Edital de Chamada Pública de alimentos
para as escolas. A conselheira Stockeley disse que o edital está pronto para ser aberto na
semana que vem ou na semana subsequente. Adicionou que o Edital ficará quinze dias
aberto para o envio das propostas. O presidente Sr. Mário disse que o governo tem
dificuldade em fazer chamada pública. Disse que o Secretário da Agricultura e Pesca, Fábio
Travassos, se reuniu com o Prefeito Municipal Sr. Luiz Zera, e com Secretário de Governo,
Sr. Marcom Machado, e garantiram que a chamada pública seria feita no mês de agosto.
Adicionou que existe a Epagri, a Cooperativa e o Sindicato que representam os agricultores
familiares, mas que poucos tem força para produzir. Falou que a chamada pública não está
sendo algo regular todos os anos, e que deveria ter um mês específico todo o ano, para que
os agricultores se preparem. A conselheira Stockeley disse que os alimentos da Chamada
Pública anterior foram entregues até o mês de julho deste ano. E que não estão muito
atrasados. Adicionou que esta Chamada Pública avançou para o prazo de oito meses de
distribuição, sendo que antes eram seis. Adicionou que este ano o edital estará melhor do
que o anterior. O presidente Mário concordou que os editais estão melhorando, porém disse
que os envolvidos, que são os agricultores que são os mais interessados, não participam das
reuniões do Conselho.
6.2. CONCURSO DE CARTAZES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
O presidente Sr. Mário disse que foi formada uma comissão responsável para desenvolver o
concurso, conforme lido na resolução. A conselheira Stockeley disse que as coordenadoras
das escolas acharam que seria um sobrecarga para os alunos, pois muitas escolas já estão
participando de outros concursos. Disse que após conversa com Daniel Vargas de Moura da
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, foi indicada a conversar o coordenador
do Projeto Mais Educação, Paulo Cezar Ramos para ajudar a desenvolver o concurso de
catazes. Após conversas foi decidido realizar o concurso nas seguintes escolas: Colégio Ida
Beatriz, Colégio Waldemar da Costa, Escola de Educação Básica Franklin de Oliveira, CAIC
_____________________________________________________________________________________________________
Rua: Coronel Oliveira, 274, Centro – São Francisco do Sul, SC - CEP: 89.240-000
E-mail: conselhos@saofranciscodosul.sc.gov.br

CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - COMSEAN
São Francisco do Sul – SC - Lei no 872 de 20.01.2010
Fone: (47) 3444-5690
_________________________________________________________________________________________4

Irmã Joaquina. Disse que serão selecionadas duas turmas por escola, e em cada turma será
selecionado um cartaz. O vencedor será escolhido pela comissão de organização. Após
disse que foi pensado em prêmios para entregar aos vencedores. O Sr. Paulo Cezar Ramos
sugeriu que fossem duas bicicletas, uma para o aluno e outra para a professora orientadora.
Falou que conversou com a Secretária Marlice Moras e com o Vice-presidente do COMSEAN
e representante da ACISFS neste conselho e este se comprometeu a colaborar . Após disse
que foi solicitado a Fundação Cultural a confecção de oito troféus para dar como premiação a
08 (oito) alunos finalistas. Adicionou que após esta reunião irá até a Fundação Cultural para
verificar o modelo de troféu. Falou que por ocasião do evento pensou-se em servir um
coquetel preparado com Alimentos da Agricultura Familiar que constem no cardápio da
alimentação escolar , e que o lugar da premiação será na escola da turma vencedora, sendo
que terá a participação das outras escolas que participaram do concurso. A conselheira
Stockeley disse que está fazendo palestras nas escolas para incentivar a participação dos
alunos. Ratificou que a premiação acontecerá no dia dezesseis de outubro, e adicionou que
as receitas servidas no coquetel podem ser provindas de alimentos produzidos na cidade.
Após questionou ao conselho quem ficaria responsável por ceder o recurso humano para
elaborar as receitas. A secretária Marlice disse que a secretaria possui uma equipe que
ficará responsável pela confecção dos alimentos do coquetel, e sugeriu uma reunião com
Stockeley para discutir quais alimentos virão da agricultura familiar e quais serão cedidos
pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, assim como o transporte.
6.3. ALTERAÇÃO DA LEI Nº 820/2010
O presidente Mário disse que recebeu um caderno do CAISAN e no mesmo consta a
sugestão de formação do conselho. Após passou a palavra para a Secretária Marlice para
falar sobre o processo de alteração da lei. A Secretaria disse que está analisando a alteração
da mesma,em conjunto com o jurídico da SDSC, que esta trabalhando na alteração fa lei, e
que a nova proposta da lei está em estagio avançado. E pediu para que a comissão
responsável se reúna antes da próxima reunião ordinária para verificar a proposta. O
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presidente Mário disse que este processo iria demorar muito. Marlice disse que o prazo do
decreto e da lei não é tão diferente, e que como não há urgência em fazer a nova lei não há
preocupações, pois a lei vigente no Conselho garante o funcionamento do mesmo. Falou que
a lei após ser aprovada em conselho irá para a Câmara de Vereadores para aprovação, e a
partir disto não pode ser estipulado o tempo para retorno. Após o presidente Mário falou que
deveria ser composta a comissão para análise da nova lei. Após discussão a comissão ficou
assim formada: Mario Alves de Souza, Stokeley M. de Oliveira. Maria da Graça de O.
Sanches e José Wilson Della Giustina.
7.

ASSUNTOS DIVERSOS

7.1.

REUNIÃO NA VILA DA GLÓRIA COM PESCADORES E AGRICULTORES

O conselheiro Fábio disse que participou de uma reunião na Vila da Glória com a gerente da
Caixa Econômica Federal de São Francisco do Sul, Naira, EPAGRI e a Gerente do Banco do
Brasil e com cerca de 8 a 9 agricultores e pescadores da localidade para discutir ações e
benefícios que estão disponíveis no governo. Disse que é um incentivo para os pequenos
agricultores que estavam desanimados. Adicionou que hoje terá uma reunião com a EPAGRI
para discutir o PAA. O presidente Mário disse que seria uma grande janela aberta se os
agricultores pudessem vender os seus produtos diretamente ao consumidor através de um
cartão. Após manifestou seu interesse em participar das reuniões com a EPAGRI.
7.2.

FEIRA CULTURAL AGRICOLA

O conselheiro Fábio disse que a feira cultural agrícola está sendo programada para o dia 12
de outubro no Portal Turístico. Os agricultores que participarem da feira terão os seus
produtos avaliados. A convidada do CAE, Lindonor, disse que há deficiência na divulgação.
Disse que muitas pessoas só ficam sabendo do evento depois que o mesmo já aconteceu. O
conselheiro Fábio disse que irá conversar com o Sr. Luiz Fernando da imprensa da prefeitura
para verificar as providências a serem tomadas, pois a divulgação dos eventos não está
sendo muito abrangente. O presidente Mário disse que a vigilância sanitária deveria ser
alertada, pois existem comerciantes ambulantes de outras localidades, fazendo feiras em
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São Francisco do Sul, e não se temos a certeza de que estes tem o rigor da vigilância que
deve ser para todos. Falou deve se ver a possibilidade de registro para incentivar a
ilegalidade.
7.3.

CONFERÊNCIA DA SAÚDE

O presidente Mário disse que na Conferência da Saúde tinham aproximadamente oitenta
pessoas no primeiro dia e quarenta e sete aproximadamente no segundo dia. Adicionou que
as pessoas que reclamam da saúde não compareceram a conferência para falar sobre a falta
de médicos e outros problemas. Depois falou que realizaram uma reunião na sua localidade
onde entregaram pessoalmente cerca de 750 convites, porém aproximadamente oitenta
pessoas participaram, adicionou que em vista do número de pessoas que convidaram as
pessoas que compareceram, foram poucas.
8. PRÓXIMA REUNIÃO.
Data: 23 de outubro de 2013.
Horário: 09h00min horas
Local: Sala de Reuniões do Museu Histórico
9. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nada mais havendo a tratar, o Presidente Mário Alves de Souza encerrou a reunião
hs10h45min e eu, Mariluci Moreira Zeni, Secretaria Executiva da Secretaria dos Conselhos
da Secretaria de Desenvolvimento Social e da Cidadania, lavro e assino a presente ata que
após

lida

e

aprovada,

será

assinada

pelo

Presidente

e

demais

Conselheiros

presentes.//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

__________________________

____________________________

Mário Alves de Souza

Antonio Pedro de Oliveira
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__________________________
Fábio Travassos

_____________________________
Jose Wilson Della Giustina

__________________________
Maria da Graça de O. Saches

______________________
Stockeley M. de Oliveira

__________________________
Sidney Bittencourt

______________________
Mariluci Moreira Zeni
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