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CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - COMSEAN

ATA n. 01/2020 REUNIÃO ORDINÁRIA DE 30 DE JANEIRO DE 2020

Aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e vinte às oito horas e quarenta e seis 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 primeira reunião ordinária do ano de
dois mil e vinte. Estavam presentes na reunião os conselheiros: João Carlos Voos, Luciana
Ruviaro, Sirley do Carmo Lehmkul Gordert, Luciene Viana Nunes, Geneci A. de Oliveira, Alexandre
Marlene Hansen, Tamara Umau, Lorene Sarubi Mileo, Sandra Ana Czarnobay, Marilyn Gonçalves
Ferreira Kuntz, Suely da Rosa, Vilson Schlultze, Heloisa Bade, Vicente de Paulo Estevez Vieira,
Patricia Girardi, Débora Narana Chaves. Justificaram as ausências: Taciana Machado dos Santos
Duarte, Luciane Hirt Rosa, Graziela Alessandra Klein de Souza, Helenice Martins, Gisseli Fontes
de Oliveira, Tânia Maria Crescêncio. Presidente Luciene deu as boas vindas e cumprimenta a
todos desejando um bom ano e que em todas as reuniões possa ter excessiva presença de
conselheiros, como nesta. 1-Ordem do Dia: 1.1 Aprovação da Pauta:  Foi incluído, a aprovação
de nova entidade no PAA e também Oficio da PUC/SC. Pauta aprovada 1.2 Aprovação da Ata
da Reunião ordinária de dezembro, ata aprovada. Aline sugere a aprovação das atas via email
conforme sugestão e adesão das demais secretarias dos conselhos. Luciene e Heloisa sugerem
que a redação da ata seja feita em reunião e já aprovada, presidente Luciene oferece seu
computador para redigir a ata nas reuniões. Aprovada por todos um teste da nova forma de redigir
a ata em reunião. 1.3 Apresentação dos resultados parcial do Café da Manhã e Jantar
servidos no RP1 e 1.4 Apresentação da Prestação de contas da ASANJ RP1 e RP2  - João
coordenador interino de Segurança Alimentar da início a apresentação da prestação dos últimos 6
meses da ASANJ que administra os dois restaurantes RP1 e RP2 , relata os repasses recebidos
e valores gastos com despesas como alimentação, funcionários, luz , água, manutenções.
Também expões os valores arrecadados em porta e fala dos números servidos no café da manhã
e jantar e comenta que ainda estão com pouca demanda. Fala que esta sendo elaborado um novo
plano de trabalho com novas metas de refeições e valores atualizados para operacionalizar as 3
refeições. Tamara e Lorenne comentam que o gasto maior é com o jantar que para o café foi feito
remanejamento de funcionários sem precisar contratação mas para o jantar será preciso contratar,
por enquanto os funcionários estão fazendo hora extra e sugerem articular com os responsáveis
que estão servindo jantar na praça para os moradores de rua. Seu Vicente fala que já conversou
com um dos responsáveis e concorda em chamar para uma reunião para eles intenderem o
trabalho dos restaurantes populares. Heloisa sugere que nesta conversa seja sugerido apenas a
mudança de local para produzir e que esse voluntariado continue sendo feito no restaurante
popular. Presidente Luciene propõem uma reunião para elaboração de estratégias para poder
fazer uma proposta para os responsáveis por essas refeições na praça.1.5 Aprovação da Nova
Entidade do PAA -  João apresenta a nova entidade cadastrada no PAA , Casa Vó Joaquina,
coloca que é uma casa de passagem que recebe pessoas encaminhadas do centro POP ,
cadastradas no cadastro único. Pede aprovação. Aprovada a nova entidade no PAA. Patrícia
questiona João sobre a volta do PAA , ele responde que assim que a equipe retornar das férias ,
retomaram com os pedidos maiores, no momento só está sendo pedido peixe, pão e biscoito.
João fala da lei n 8776 sancionada em 12 de dezembro,” Estabelece , no âmbito da
Administração Pública , o percentual mínimo destinado a aquisição de gêneros alimentícios de
agricultores rurais e demais beneficiários” e tem 180 para vigorar. 2. Correspondências
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recebidas e enviadas – 2.1- Presidente Luciene comenta sobre o email do Tulio com as datas
da rua do laser que terá como tema saúde. 2.3 -Email da conselheira Gissele pedindo a troca de
conselheiro devido afastamento. 2.4 - Gabriela coordenadora do curso de Nutrição da PUC, fala
sobre o email encaminhado para o conselho, com o material elaborado por acadêmicas do curso
de nutrição, baseado no guia alimentar são os 10 passos em forma de histórias ilustrativas, para
trabalhar com crianças e pede ajuda na divulgação deste trabalho para os conselheiros. Tulio
sugere levar para a rua do laser. Debora que é nutricionista de CEI se propõem a usar o material
nas ações com as crianças nas escolas. Luciane fala o quanto este material pode contribuir para
as escolas do município, Heloisa sugere levar também para a reunião do CAE, convida professora
Gabriela a participar. 3.1 – Campanha do Dia D Mesa Brasil – Patrícia pede ajuda na
divulgação da ação do dia 7 de Março para a arrecadação de alimentos nos supermercados, nas
escolas será proposto gincana . Presidente Luciene sugere encaminhar para os outros conselhos
ajudarem na divulgação. 1.6 – Planejamento das ações do COMSEAN em 2020 – Aline mostra
a planilha de ações já programadas no ano de 2020 que é a Ação do dia Mundial da Alimentação,
Fórum de eleição e as datas agendadas da rua do lazer. Presidente Luciene pede para os
conselheiros encaminharem sugestões de ações para este ano. Aline também irá encaminhar
novamente as comissões para caso ter alguém que queira se incluir ou fazer troca. Marilym
antecipa o convite para as atividades de palestras e oficias gratuitas no IELUSC do TEARSAN,
será encaminhado convite. Finalizando a reunião a presidente do COMSEAN Luciene agradece a
presença de todos. Eu, Tamara Urnau, 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 28/02/2020, às 12:45, 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 5770694 e o código CRC 10F2604C.
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