
10/07/2020 SEI/PMJ - 6663667 - Ata

file:///C:/Users/evacr/Desktop/Ata COMSEAN, 2020-06-25, SEI 6663667, assembleia ordinária.html 1/3

ATA SEI

Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional
Lei nº 4.839 de 1º de Outubro de 2003;
Lei Complementar nº 5.514 de 06 de julho de 2006 e alterada
pela Lei 7306 de 24 de outubro/2012.

Ata da Reunião Ordinária do COMSEAN do dia 25 de junho de 2020

Aos vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e vinte, às oito horas e quarenta e sete minutos, conforme
regimento interno do conselho, teve início a reunião extraordinário do COMSEAN. A referida reunião foi
realizada à distância por meio do aplicativo zoom devido a pandemia do COVID-19 e o isolamento social
previsto nos decretos e portarias do Estado de Santa Catarina e do município de Joinville. Estavam
presentes/conectados na reunião os conselheiros: Luciene Viana Nunes, Alexandra Marlene Hansen, Marcia
Luciane Lange Silveira, Marilyn Gonçalves Ferreira Kuntz, Débora Narana Chaves, Patricia Girardi,
Lorenne Sarubi Mileo, Graziela Alessandra Klein de Sousa, Edina Acordi, Sandra Ana Czarnobay, Tamara
Urnau, Vicente de Paulo Estevez Vieira, Marília Amaral Zanettini e o secretário executivo do Conselho
Valmir Poli e como convidadas as estagiárias de nutrição Andressa Poli e Gabriely Ferreira 1. Editorial da
Presidente: A presidente Luciene agradeceu a todos que estavam participando da reunião a distância, por
meio do aplicativo zoom, e ressalta a alegria de ver todos bem. 2.Ordem do Dia: 2.1. Aprovação da Pauta:
A presidente pergunta se todos receberam a pauta, e solicitando aos conselheiros se alguém tem algum
assunto para acrescentar na pauta, sendo apenas acrescentado pela Conselheira Edna o informe sobre a
Renovação do Aditivo do Acordo de cooperação do Mesa Brasil e como Informe o recurso do PAA estadual.
Valmir menciona a necessidade de contatar com a secretária Elenice para participação nas reuniões, se
compromete de falar com ela. A pauta foi colocada em votação e aprovada por unanimidade de forma
visualizada e confirmada. 2.2. SEMINÁRIO DO COMSEAN AÇÕES DE SAN NOS TEMPOS DE
COVID 19: Presidente inicia falando da formação da comissão de organização do Seminário, Valmir ressalta
a importância de uma boa divulgação, confecção de banners, sugere fala de pessoas envolvidas com a
Segurança alimentar, precisa comissão se reunir para ver sobre regimento interno. Luciene lembra que a
comissão se reuniu e estava avaliando, mas algumas coisas ficaram com a antiga secretária executiva. Edina
lembra que estavam vendo sobre a alteração da lei, seria interessante retomar a conferência para finalizar e
encaminhar para SAP e procuradoria. Valmir acrescenta que o regimento interno vem para clarear a lei. A
Presidente sugere formar nova comissão para a alteração da lei, que ficou assim constituída: Luciene Viana
Nunes, Marilyn Gonçalves Ferreira Kuntz, Edina Acordi, Cristiana Linhares Petry, Sandra Ana Czarnobay,
Marcia Luciane Lange Silveira, Patricia Girardi, Graziela Alessandra Klein de Sousa e Vicente de Paulo
Estevez Vieira. Sendo aprovada por unanimidade. A Conselheira Graziela questiona a troca da sua suplente
se foi realizada, Valmir vai encaminhar ofício para educação solicitando a troca, aprovado pelos presentes.
Presidente pede para Valmir reforçar o convite das reuniões para os conselheiros governamentais que não
estão se fazendo presentes, aprovado pelos conselheiros presentes. Valmir sugere a construção da comissão
de eleição em setembro. Edina sugere reunião para a alteração da lei via meet, Valmir fala em reunir um bom
material, outras leis para nortear. Ofício SEI nº 6547662/2020 – enviado pela SAS referente a
prorrogação do acordo de cooperação com o SESC. Secretário executivo procede com a leitura do
documento encaminhado da SAS para COMSEAN no que tange ao acordo de Cooperação SESC/Mesa
Brasil para operacionalziação do PAA – Programa de Aquisição de Alimentos da agricultura familiar. O
documentos, com o Plano de Trabalho em anexo, solicita prorrogação por mais12(doze) meses do acordo de
cooperação entre o Município de Joinville/Secretaria de Assistência Social e o SESC/Mesa Brasil nas
entregas do PAA. Patrícia ressalta, que é uma conquista importante, pois são os únicos Mesa Brasil SESC
que tem aprovação para entregar para as entidades não governamentais e governamentais. Colocado em
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votação a proposta foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros. Presidente volta a falar do seminário e
sugere reunir comissões para ver sobre organização, palestrantes, lei. Sandra sugere participação de
representante do Conselho estadual de nutricionistas para fazer fala das ações de segurança alimentar que
estão sendo realizadas, sugere intermediação da conselheira Alexandra. Sandra ainda ressalta que também
seria interessante a presença de alguém do governo federal e sugere intermediação da Conselheira Márcia
junto a Univille, Marcia fala que tentará com a professora Ioná que tem boa influência, alguma sugestão e
ajuda. Sandra enfatiza a importância destas pessoas convidadas não darem ênfase a política e sim alguém que
se interesse em contribuir com a segurança alimentar. Edina, lembra da visita de uma representante da FAO
tbm, fala que a presença deles seria interessante. Marcia acha importante vermos primeiramente o tema para
poder direcionar os convites para os palestrantes. Marilyn sugere Segurança alimentar pós pandemia,
Luciene opina ser um tema que está sendo muito discutido já em vários Seminário. Sandra sugere construção
do quadro municipal, estadual e federal, analisar pré, durante e pós pandemia, para termos visão do que foi
feito o que está sendo realziado e o que ainda será feito, a importância de enxergarmos neste momento nosso
município. Aprovado pelos conselheiros presentes. Presidente pede sugestão de alguém para tocar a
comissão de organização do Seminário, Débora se candidata para encabeçar esta comissão. Marilyn sugere
para na próxima quinta feira dia 02/07 se reunir. Márcia comunica que a Univille confirmou que fará toda
arte para o seminário. 2.3 Curso de Exigibilidade do DHANA junto ao PNAE - Presidente explica que
alguns conselheiros estão participando e fala que o curso explica as leis de DHA e o que se aproxima dentro
do PNAE , terão que fazer um trabalho para falar da situação do município de como estão sendo as entregas
dos alimentos para as famílias. Seu Vicente comenta que realizou uma pesquisa para saber o que está
acontecendo nos outros municípios e constatou que em duas cidades Curitiba e no Rio grande do norte, cada
criança está recebendo 1 kit de verduras e legumes e que no município de Joinville está sendo entregue
apenas 1 kit por família e não por criança, complementa falando que muitos estados e cidades estão sem
entregar nada. Débora fala que tem alguns questionamentos a fazer e da insistência em tentar contato com o
Coordenador da educação Gabriel, sem sucesso, para entender como está sendo isso, por ser nutricionista de
creches está com dúvidas, por perceber que o que está sendo entregue não está suprindo as necessidades das
famílias. Luciene sugere elencar as dúvidas fazendo um questionamento para encaminhar para os
conselheiros da educação ajudar com as respostas. 3. Oficios recebidos 3.1 email - Orientação
/Regulamentação Cestas de Alimentos - PAA 3.3 email - Pesquisa ENCCLA - presidente questiona se
alguém participou, Edina comenta que tentou mas como eram muitos questionamentos não conseguiu
finalizar. Diversos 4.1 - Reuniões das Comissões para rever o regimento interno, já falado anteriormente. 4.2
Orientações para o Fórum não governamental (nova gestão do Conselho) 4.3 Avaliação referente o dia
Mundial da Alimentação - Presidente fala da live realizada, participaram 22 pessoas e teve participação
com muitos questionamentos de representante do conselho do estado, Raquel, referente aos restaurantes
populares, pois Florianópolis tem interesse em aderir um restaurante também. Presidente fala da falta dos
conselheiros na live, falou q foi uma boa reunião, muito conhecimento, primeira live do COMSEAN,
presidente não conseguiu gravar, as falas de todos foram muito boas, todos ficaram muito encantados com
todo trabalho realizado em Joinville, Luciene lamenta o banco de alimentos não estar funcionando neste
momento, o quanto que ele teria contribuído de pandemia, na live foi informado que os quilombolas não
foram beneficiados, a rastreabilidade foi feita pelo estado e visualizaram que eles não teriam necessidade,
Débora fez um relato da live que foi encaminhado para os conselheiros. 4 Diversos - Nova modalidade do
PAA estadual, Edina contribui com a fala da presidente sobre a live ainda, que está participando com
informações para o comitê emergencial do estado, foi identificado os quilombolas por Joinville e o Mesa
Brasil daria suporte a eles neste momento, explicou que são muitas construções muitos bastidores pouco
falados, informa que os quilombolas ficaram de fora do recurso da CONAB somente. Sobre PAA estadual,
Edina fala que o recurso foi encaminhado do federal para estadual e Joinville irá receber 458.732,00, esta
modalidade contemplará outros beneficiários, 327 possíveis recebedores, escolas, CEIS, instituições
conveniadas, comunica que já está finalizando outro documento para encaminhar para o secretário,
solicitando outro recurso. A Acelbra está sendo beneficiada com cestas para as famílias através do
restaurante popular. Luciene questiona se vamos ficar com as duas modalidades de PAA estadual e
municipal, Edina informa que sim, que pode acontecer de estarem operacionalizando as duas modalidades
juntas. Presidente questiona como está o andamento do Banco de alimentos, Edina responde enquanto
coordenadora de SAN e membro da CAISAN, estão com um grupo de estudo para pensar na forma de
estruturação e operacionalização, já estão bem avançados e vão informando novidades assim que tiver. Edina
encerra mencionando o trabalho realizado pelas estagiárias dos Restaurantes populares, estão dando suporte
com os treinamentos e com informações neste momento que aparecem muitas dúvidas e incertezas.
Presidente Luciene encerra a reunião agradecendo a todos; eu Tamara segunda secretária lavro a presente ata,
que foi submetida à aprovação dos conselheiros via e-mail; assinada pela presidente Luciene Vieira Nunes e
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posteriormente publicada no Site da Prefeitura Municipal de Joinville. Esta publicação possui como anexo a
lista de presença da reunião ordinária SEI n º6663761

Documento assinado eletronicamente por Luciene Viana Nunes, Usuário Externo,
em 09/07/2020, às 13:50, 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 6663667 e o código CRC 9DADBA6F.
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