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COMEU
Conselho  Municipal  de Segurança Alimentar e Nutricional
Lei n°4.839 de 1 ° de Outubro  de 2003;
Lei Complementar  n° 5.514 de 06 de julho  de 2006  e alterada
pela Lei 7306 de 24 de outubro/2012.

Ata da Reun ião  Extrao r dinária do  COMSEAN do  dia 14  de m aio  de 2020

Aos quato rze dias do mês de maio  de do is mil  e vinte, as o ito  ho ras e quarenta e cinco  minu tos, conforme
regimento  interno  do  conselho , teve início  a reunião extraordinária do COMSEAN. A referida reunião  fo i
realizada à distância, ou  seja, por meio do  apl icat ivo zoom, respei tando a quarentena, devido  a pandemia do
COVID-19 e o isolamento social previsto nos decretos e portarias do Estado de Santa Catarina e do
município de Jo invi l le. Estavam presentes/conectados na reunião  os conselhei ros: Luciene Viana Nunes,
Taciana Machado dos Santos Duarte, Marcia Luciane Lange da Silvei ra, Marilyn Gonçalves Ferreira Kuntz,
Vicente de Pau lo  Estevez Viei ra, Débora Narana Chaves, Lorenne Sarubi  Mileo, Graziela Alessandra Klein
de Souza, Edina Acordi, Gisele Cristina da Si lva, Tamara Urnau , Suely da Rosa e o  secretário  execut ivo  do
COMSEAN Valmir  Pol i .  1 . Edi to rial  da Presidente:  A presidente Luciene agradeceu  a todos que estavam
part icipando  da reunião  a distância, po r meio  do  apl icat ivo  zoom e informou  sobre o  mot ivo  da reunião
extrao rdinária em razão  da necessidade da aprovação da LDO 2021 . Luciene enfatizou  da importância dos
conselhei ros do  COMSEAN estarem atentos às demandas apresentadas neste período  de pandemia, haja vista
as inúmeras ações de SAN desenvo lvidas no  município  de Jo invil le. Ato cont ínuo Valmir  expl icou sobre o
fo rmato da reunião  e como seriam as part icipações dos conselheiros, a dinâmica para a vo tação e aprovação
de matérias. Em segu ida a presidente deu  sequencia à reunião  segu indo  a pau ta. 2 .O rdem do  Di a: 2.1.
Apr ovaç ão  da Pa u ta :  A pr es iden te fez a lei tu ra da pau ta, so l ici tando aos conselhei ros se alguém t inha
algum assunto para acrescentar . A pauta foi  colocada em votação  e aprovada por unanimidade de forma o ral.
2.2. Aprovação  da LDO 2021 -  o fício  6181929/2020-SAS/Fundos. A LDO 2021 já havia sido enviada para
os conselheiros via e-mai l  para anál ise e apontamentos. A presidente solicitou aos conselhei ros que se
manifestassem quanto à matéria. Valmir  esclarece que a LDO 2021 deverá, após ser  aprovada, enviada ao
CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social para referendo, haja vista que o FUNSEAN está
vincu lado  ao  FMAS -  Fundo  Municipal  de Assistência Social .  Ato  cont ínuo  a presidente co locou  a LDO
2021  -  P lano  de Apl icação - no  valo r to tal de RS 94.000,00  (noventa e quatro  mil  reais)  em vo tação , sendo
aprovado  por unanimidade pelos conselhei ros. 3 . Diversos: Valmir  expõe referente a um assunto discu t ido
da reunião  o rdinária de 27 de feverei ro de 2020  a qual  a conselhei ra Helo ísa info rma que a Acelbra vem
arrecadando e fornecendo alimentos sem glúten para doar. E que na reunião citada foi sugerido que o
Conselho , por meio de ofício , recomende a aquisição e concessão  de alimentos para pessoas com restr ições
al imentares. Ainda que a conselheira Márcia sugere que o Conselho recomende à SAS que estude a
viabil idade de dispor de cestas básicas para as pessoas com restrições alimentares. Que o oficio seja
encaminhado  também para o  CAE -  Conselho  de Al imentação  Esco lar  para que se manifeste em relação  a
matéria. Edina fala  da neces sidade do estudo e construção em relação ao  te ma, v isto  que é importante
inclusive veri f icar  se no caso  do  PAA que manipu la panif icação , as possíveis doações dos outros itens
poderiam ocorrer , visto que estão  no  mesmo espaço  e informa que a ACELBRA não  está nesta proposta do
PAA, mas que poderia ser  beneficiada em ou tras. Luciene sugere que este assunto  seja encaminhado  para as
comissões de Fiscalização e Políticas Públicas e que sejam responsáveis discussão, levantamento e
const rução  desse documento . Sugestão  aprovada por unanimidade pelos conselhei ros. Seguindo  na mesma
linha de ações de SAN, durante a pandemia, a conselhei ra Taciana co loca que a Secretaria da Educação  já
entregou 6.800 kits de hnrtifniti nAr aç fnmíliac AP '1,,,,,.e - , t o
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está sendo viabil izada pela cooperat iva Copavi lle. Valmir sugere que o  conselho faça um levantamento de
todas as ações de SAN que estão  sendo  desenvo lvidas no  município  para que possa ser  divu lgado  para a
popu lação . Tamara traz a questão do  Banco  de Al imentos que necessi ta funcionar defini t ivamente e que,
nesse momento , o banco de al imentos seria mui to  importante. Luciene quest iona como estão  as questões
relacionadas ao este equipamento . Edina informa que questões estruturais prefere deixar  para as explicações
do conselhei ro Beto(Carlos Alberto Amaral) da SAMA- U DR  e qu e em relação ao gerenciamento será
necessário  reat ivar  Comitê Técnico da CAISAN que já vinha real izando estudo técnico  para definição  da
gestão  deste equ ipamento  de SAN. Salienta que, com certeza, o  Banco  de Alimentos em funcionamento
poderia centralizar  as ações e unir  todas as inst ituições (SAS, SAN, ASANJ, Educação , ACIJ e outros
movimentos. Afi rma ta mbém que , ainda para a re união  o r dinária de maio , vi rá uma demanda do  PAA -
Programa de Aqu isição  de Al imentos para aprovação  do  COMSEAN no  que tange a cestas de al imentos.
Vencida a pauta e não havendo  mais assuntos a t ratar  a presidente agradeceu  a part icipação  de todos, nessa
nova dinâmica de reunião , ou  seja, à distância pelo  apl icat ivo zoom, e encerrou a reunião. Eu, Valmir Po li ,
secretário executivo, lavro a presente ata, que foi submetida à aprovação dos conselheiros via e-mail;
assinada pela presidente Luciene Vieira Nunes e posteriormente publ icada no  Si te da Prefeitura Municipal de
Joinvil le. Esta publicação possu i como anexo a li sta de presença da reunião o rdinária SEI n ° 6270280
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Documento assinado eletronicamente por Luciene Viana Nunes, Usuário Externo,
em 15/05/2020, às 10:28, conforme a Medida Provisória n°2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n° 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 6270065 e o código CRC C96B6534.
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Conselheiros Não Governamentais
Segmento Telefone Assinatura

T. Luciene Viana Nunes (Vitorino) Prestadores de serviço na área de 99972-6090
OkS.Thaizys Maria Redivo (Vitorino) segurança alimentar e nutric ional

98856-0990

T. Gisseli Fontes de Oliveira (ADEJ) Entidade /Instituição Beneficiária 99927-7780

S. Geneci A.de Oliveira (ADEJ) Recebedora do Programa de
Aquisição de Alimentos (PAA)

99607-6849

T. Alexandra Marlene Hansen (CRN)
Conselho Regional de Nutrição de 98828-9224

S. Simone Machado Ribeiro (CRN) Santa Catarina
99974-5309

T. Tamara Urnau (ASANJ)
Associação de Segurança 99695-0407

S. Lorenne Sarubi Mileo (ASANJ) Alimentar e Nutr ic ional
99913-0521

/

T. Tânia Maria Crescêncio (CDH)
S Li d C Defesa dos Direitos Humanos 99671-1210

. razan arpes da Silveira (CDH)
9948-3550

T. Marcia Luciane da Silveira Lage 99994-5854
(UNIVILLE)

S. Gabriella Natallia Correa Kerber 98408-7087
(UNIVILLE)

Ensino Superior e de Pesquisa

T. Sandra Ana Czarnobay (IELUSC) 99984-5402

S. Marilyn Gonçalves Ferreira
Kuntz(IELUSC) 99102-9228 0 k 1
T. Suely da Rosa (AJIDEVI)

99984-3816 Ot<
S. Vilson Schultze (AJIDEVI) Movimentos Sociais / Povos e

T. Heloisa Bade (ACELBRA)
Comunidades Tradicionais /
A i lt Agr cu ores groecológicos

98419-5039
S.Camila Taise Tavares (ACELBRA)

98889-0228

T. Vicente de Paulo Estevez Vieira
(SEJ) 99788-3045

S. Mauro Macchioni (SEJ) 99994-2075

Institui ões co tu ã áT. Patricia Girardi (SESC) ç m a aç o na rea
de Segurança Alimentar e

S.Marília Amaral Zanettini (SESC) Nutricional 99921-6752

T D é b N
3441-3312

QK. o r a ar a na  Cha ves  (C e nt r o
de Educação Infantil Recanto dos
Querubins)

98887-3343

S. Cint ia Regina Gonçalves 992680328
Centro de Educação Infantil Recanto dos
Querubins)
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Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional

Lei n° 4.839 de 1° de Outubro de 2003
Lei Complementar n° 5.514 de 06 de julho de 2006 , alterada pela Lei

n° 7306 de 24 de outubro 2012

GESTÃO 2019/2021
Reunião Extraordinária COMSE AN - à distância (aplicativo zoom)

14 de maio de 2020.

Conselheiros Governamentais Segmento Telefone Assinatura

T. Edina Acordi Secretaria de 3438 -0819

S. Cristiana Linhares Petry Assis tência Social
3433-0819

T. Taciana Machado dos Santos
Duarte 3432 6580

S. Gisele Cristine da Silva Secretaria de
Educação 3422 8048

T. Luciane Hirt Rosa 3433 4608

S. Gabriel Ponzetto 3422 8048

T. Graziela Alessandra Klein de
Souza Secretaria da

99994-0858

S. Luciana Ruviaro Saúde 99911-2694

T. Helenice Martins Secretaria de
Administração e

3431-3322

S. Ana Cláudia Borba da Cunha Planejamento 3437-3279

T. Sirley do Carmo Lehmkul
G d t

Secretaria de 3473-5340
oe er

S. Carlos Alberto Noronha do
Amaral

Agricultura e Meio
Ambiente 3424-1188



Lista de Presença dos Convidados

Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional
COMSEAN Gestão 2019 -2021, realizada em 14 de maio de 2020 . à distância (aplicativo

zoom)

Nome Segmento Telefone Assina tura
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