
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 30 de julho de 2020

Aos trinta dias do mês de Julho de dois mil e vinte, às oito horas e quarenta e cinco minutos,
conforme o regime interno do conselho, teve início a reunião extraordinária do COMSEAN. A
referida reunião foi realizada a distância por meio do aplicativo Meet 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 a reunião os conselheiros: Edina Acordi,
Cristiana Linhares Petry, Taciana Machado dos Santos Duarte, Gabriel Ponzetto, Graziela
Alessandra Klein de Souza, Adriana Luckow, Sirley do Carmo Lehmkul Goedert, Carlos Alberto
Noronha do Amaral, Tamara Urnau, Lorenne Sarubi Mileo, Marcia Luciane Lange Silveira, Sandra
Ana Czarnobay, Marilyn Gonçalves Ferreira Kuntz, Suely da Rosa, Heloisa Bade, Vicente de Paulo
Estevez Vieira, Patricia Girardi, Débora Narana Chaves e Secretário Executivo do Conselho
Valmir Poli. A conselheira Heloisa Bade, vice presidente, conduziu a reunião devido a ausência da
presidente Luciene, por questões de trabalho. Heloisa inicia a reunião agradecendo a presença
de todos e desejando ótima reunião. 2. Ordem do dia: 2.1 Aprovação da Pauta: A conselheira
pergunta se todos receberam a pauta, e solicita aos conselheiros se alguém tem algum assunto
para acrescentar na pauta, sendo acrescentado pelo secretário executivo sobre uma nova
secretária do conselho; Heloisa solicita para falar sobre ACELBRA e a conselheira Edina sobre o
PAA. Ato contínuo a pauta foi aprovada por unanimidade. 2.2. SEMINÁRIO DO COMSEAN
AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL-SAN NOS TEMPOS DE COVID 19: a
conselheira Debora expõe o andamento, informando a data confirmada para o seminário que será
no dia 27/08/2020 às 19 horas e que, após a reunião do conselho, vai ocorrer a segunda reunião
com a comissão do seminário para dar andamento a organização deste evento. 2.3 RESPOSTA
DA ATIVIDADE DO CURSO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO E À NUTRIÇÃO
ADEQUADA-DHANA: a conselheira Debora informou aos conselheiros sobre a participação no
curso; que teve também a participação da presidente Luciene e dos conselheiros Vicente e
Gabriella. A conselheira informou ainda que o período do curso foi 12/06 a 03/07 onde teve a
finalização em duas etapas por meio de respostas a um questionário online sobre implementação
e condição de exigibilidade local, como a realidade vivida em nosso município a respeito à
alimentação escolar nesse momento de pandemia. A segunda parte foi a elaboração de uma
proposta de exigibilidade por meio de um documento elaborado para que se tivesse o
levantamento de todo processo desenvolvido em nosso município. Continua falando que este
documento informa as características do local; análise do cenário do PNAE durante a pandemia;
análise do DHANA no contexto da pandemia da CONVID 19, recomendações e os potenciais
parceiros nesta iniciativa DHNA, dentro do nosso município. Ato contínuo Debora fez a leitura do
documento para conhecimento dos conselheiros e ao final pergunta se alguém gostaria de
acrescentar algo ou fazer algum questionamento. Gabriel, representante da Secretária da
Educação, explicou que a distribuição dos kits de alimentos teve uma demora devido a problemas
na liberação para a distribuição. Explica que esse problema ocorreu apenas no mês de abril.
Expõe também que o valor mencionado no documento R$7.510.072,00 (sete milhões, quinhentos
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e dez mil, setenta e dois reais) serão divididos em 10 (dez) parcelas, pagas pelo governo federal
mensalmente, também ressalta que na primeira entrega foi feita de forma emergencial, não por
família cadastra no programa bolsa família e sim por criança cadastrada no programa. Enfatiza
que, sobre as licitações realizadas para compra de alimentos, onde teve problemas devido os
fornecedores não terem interesse em participar. Sobre os alimentos em estoque, Gabriel explica
que os alimentos que foram vencendo foram doados para Secretária de Assistência Social e que,
sobre o estoque, informa que, devido tudo ser incerto diante do momento em que vivemos, não se
tem uma previsão da volta dos alunos às escolas e a secretaria não pode fornecer. Caso isso
acontecesse e as aulas voltassem as escolas teriam o risco de ficar sem alimentos para
fornecerem paras crianças. Sobre fornecer para todas as crianças, como colocado no curso de
exigibilidade DHANA, explica que é inviável devido a adesão das famílias em querer receber
esses kits, por este motivo buscaram meios de divulgação através da televisão, rádios e contatos
da escola com as famílias que realmente tenham interesse e se cadastrassem no site da
Prefeitura Municipal de Joinville para estarem aptas a receberem estes alimentos. A conselheira
Debora indaga da possibilidade destes kits serem mais completos, ou seja, não apenas contendo
frutas e verduras. Gabriel explica que os próximos Kits já terão arroz, biscoito, iogurte, temperos,
macarrão e que a ideia é melhorar os kits e que as perspectivas são de serem entregues de três a
quatro kits ainda neste período de pandemia(2020). Gabriel informou também que haverá
reabertura de cadastro para que mais famílias possam se cadastrar. Heloisa do Conselho de
Alimentar Escolar-CAE ressalta que a Secretária da Educação conseguiu realizar um ótimo
trabalho devido todos entraves que apareceram para fazer a entrega dos kits. Taciana
nutricionista da educação explica que de início a ideia era fazer um kit mais completo porém foi
mais viável incluir alimentos da agricultura familiar e desta forma está também gerando renda a
esses agricultores. A conselheira Sandra dá os parabéns pela elaboração deste documento e que
ir acompanhando ao longo dos meses as melhoras que vão acontecendo no decorrer do tempo.
Gabriel ressalta que os Kits foram entregues em tempo recorde e que teve um retorno bem baixo
de reclamações das famílias que receberam os mesmos; que, ao longo do tempo, estão
conseguindo alinhar melhor todo processo. Sandra agradece todos os envolvidos e que foi visível
a sinergia. Edina afirma que está sempre à disposição e sugere que o curso de DHANA seja
disponibilizado para outros conselheiros para que todos tenham conhecimento a respeito do
assunto. Heloisa ressalta que teve várias ações da CAISAN, entre outros, com entregas de kits
para assegurar a alimentação para várias famílias. Valmir fala que precisamos trabalhar SAN e
articular em conjunto e fazer uma reunião, sugerindo como ideia para que se busque uma ação
com ideia de um editorial, aproximadamente, 50 minutos para divulgar para outras regiões o
trabalho do conselho de Joinville. Gabriel relata que ouve uma sinergia muito grande entre as
secretarias, um companheirismo com ação positiva e observou uma grande união nesse
momento. Cristiane fala sobre a ideia do vídeo seria uma boa opção, mas sugere que escrita
consegue colocar detalhes que não são visíveis em um vídeo. Sandra sugere fazer um documento
compartilhado de cada ação, que COMSEAN vem ao longo dos anos tendo muitas mudanças.
Heloisa fala para deixar tudo devidamente registrado pra comprovar o que está sendo feito no
município e mostrar o quanto o COMSEAN é capaz. 3.1 Oficio SEI 6645006/2020 Secretaria da
Saúde-Valmir apresenta nova conselheira Adriane Luckow representante da Secretaria da Saúde.
3.3 Oficio 6604/220 –Câmera de Vereadores-Prorrogação de Mandato de Conselheiros-Valmir
explica que está sendo verificado se esta prorrogação é obrigatória ou não. 3.4 004/2020- Sama-
PAA-CDS-Compra com doação simultânea da CONAB (PAA para cooperativas); Participação
AJAAR-Associação Jllse de Agroindústria no PAA-Carlos Alberto explicou que houve uma força
tarefa para cadastrar entidades de agricultores, com apoio da CONAB, tendo período de
submissão de proposta de 03 de junho 2020 a 17 de julho de 2020, onde o grande desafio foi
encontrar entidades reguladas contento o DAP Jurídico válido, que fornecedores de orgânico não
achou atrativo o preço proposto. Teve interesse inicial de 6 associações após o levantamento de
documentação finalizou com duas e pôr fim a AJAAR foi classificada apta a participar. Beto
ressaltou da importância de um apoio as associações para estarem se profissionalizando e na
parte de documentação, devido os agricultores estarem atentos apenas em produzir e não na
parte burocrática. Neste sentido, a AJAAR se torna habilitada como fornecedor do PAA. Beto frisa
ainda sobre a importância da responsabilidade destes fornecedores em suprir o atendimento com
as entregas e a responsabilidade com a prestação de contas. Enfatiza que o objetivo é o acesso
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ao alimento seguro para todos. Todos os conselheiros ficam ciente deste novo fornecedor para
envio ao CONAB. Sirlei explica que a intenção sempre foi buscar mais fornecedores para que a
meta de utilizar os recursos vindo para o município seja alcançada. Sandra fala sobre o pedido de
obrigatoriedade de solicitação de documentos se houve alguma forma de facilitação sem tantas
exigências. Sirlei fala sobre a base de preço que a média é muito baixa e que neste quesito é que
se tem a grande dificuldade, ressalta também sobre o conhecimento dos agricultores em adquirir
o DAP Jurídica, hoje apenas 60% dos associados possui, e que precisam saber que passam ter
benefícios se possuir esse documento, como aquisição de equipamentos entre outros, que o PAA
não pode medir forças em inserir mais associações para o fornecimento cresça cada vez mais.
Sandra fala que se possível que essas informações sejam passadas, em nível de Brasil e
regionalizado. Beto faz um paralelo com relação ao meio ambiente. Cristina indaga se 40% da
participação é de mulheres e a CONAB é papel da cidadania a SARJ é uma unidade recebedora
e vão priorizar o restaurante popular, Centro POP, Casa Vó Joaquina entre outros. Ressalta
também que a EPAGRI precisa revisar o preço de orgânicos e sugere enviar uma carta a Epagle
falando deste assunto. Finaliza falando sobre a logística que conta com todo apoio do programa
MESA Brasil/SESC. Edina lembra a todos que existem 3 tipos de PAA (CONAB, Estado,
Nacional). Marcia parabenizou todos os envolvidos para que tivessem mais este recurso em
nosso município em buscar mais fornecedores a participar. Heloisa fala da importância de fazer
essas associações a aderir esses documentos para que tenha mais agricultores regularizados a
participar. Finalizando a apresentação/explicações e comentários a respeito da inclusão da
AJAAR, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 4.2 Reuniões da comissão de
alteração da Lei 7306/2012-Heloisa solicita que agendem um horário para essa reunião
acontecer junto a comissão participante. 4.3 Participação dos conselheiros nas reuniões: Por
unanimidade os conselheiros votam a favor da responsabilidade quanto a participação dos
conselheiros nas reuniões. 4.4 Secretária do COMSEAN-Tamara passa para Debora a
responsabilidade, como primeira secretária do conselho, assumindo o lugar da conselheira
Helenice. Aprovado por unanimidade. 4.5 ACELBRA-Heloisa agradece ao PAA em nome da
ACELBRA com a doação de cestas de alimentos para três famílias, e expõe que existem famílias
de extrema vulnerabilidade que necessitam de alimentos especiais. Edina explica que a doação
destas cestas aconteceu como beneficiário recebedor, devido a ACELBRA não estar registrado
em um conselho. A vice-presidente Heloisa encerra a reunião agradecendo a todos. Eu Debora,
primeira secretária, lavro a presente ata, que foi submetida à aprovação dos conselheiros;
assinada pela presidente Luciene Vieira Nunes e posteriormente publicada no Site da Prefeitura
Municipal de Joinville. Esta publicação possui como anexo a lista de presença da reunião
ordinária SEI n º 6871313.

Documento assinado eletronicamente por Luciene Viana Nunes , Usuário
Externo, em 07/08/2020, às 13:38, 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 6871296 e o código CRC D9C4B684.

Rua Presidente Afonso Penna, 840 - Bairro Bucarein - CEP 89 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br
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Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutrici onal
Lei nº 4.839 de 1º de Outubro de 2003

 Lei Complementar nº 5.514 de 06 de julho de 2006, alterada pela Lei
nº  7306 de 24 de outubro 2012

 GESTÃO 2019/2021
Reunião Ordinária COMSEAN – à distância (aplicativo  meet)

30 de julho de 2020.

Conselheiros Governamentais Segmento Telefone Assinat ura 

T.  Edina Acordi Secretaria de
Assistência Social

3438-0819 ok

S. Cristiana Linhares Petry 3433-0819 ok

T. Taciana Machado dos Santos 
Duarte

Secretaria de
Educação

3432 6580
ok

S. Gisele Cristine da Silva 3422 8048

T.  Luciane Hirt Rosa 3433 4608

S. Gabriel Ponzetto 3422 8048 ok

T. Graziela Alessandra Klein de 
Sousa 
S. Adriane Luckow

Secretaria da
Saúde 

99994-0858 ok

996519151 ok

T. Helenice Martins 

S. Ana Cláudia Borba da Cunha 

Secretaria de
Administração e

Planejamento

3431-3322

3437-3279

T. Sirley do Carmo Lehmkul 
Goedert
S. Carlos Alberto Noronha do 
Amaral

Secretaria de
Agricultura e Meio

Ambiente

3473-5340 ok

3424-1188
99106-4371

ok
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Conselheiros Não Governamentais 
Segmento Telefone Assinatura 

T. Luciene Viana Nunes (Vitorino)
S.Thaizys Maria Redivo (Vitorino)

Prestadores de serviço na área de
segurança alimentar e nutricional

99972-6090

98856-0990

T. Gisseli Fontes de Oliveira (ADEJ) Entidade/Instituição Beneficiária
Recebedora do Programa de

Aquisição de Alimentos (PAA)

99927-7780

S. Geneci A.de Oliveira (ADEJ) 99607-6849

T. Alexandra Marlene Hansen (CRN)

S. Simone Machado Ribeiro (CRN)

Conselho Regional de Nutrição de
Santa Catarina

98828-9224

99974-5309

T. Tamara Urnau (ASANJ)

S. Lorenne Sarubi Mileo (ASANJ)

 Associação de Segurança
Alimentar e Nutricional

99695-0407 ok

99913-0521 ok

T. Tânia Maria Crescêncio (CDH)
S. Lizandra Carpes da Silveira (CDH)

Defesa dos Direitos Humanos 99671-1210

9948-3550

T. Marcia Luciane Lange Silveira 
(UNIVILLE)

S. Gabriella Natallia Correa Kerber 
(UNIVILLE) 

T. Sandra Ana Czarnobay (IELUSC)

S. Marilyn Gonçalves Ferreira 
Kuntz(IELUSC)

Ensino Superior e de Pesquisa

99994-5854 ok

98408-7087

99984-5402 ok

99102-9228 ok

T. Suely da Rosa (AJIDEVI)

S. Vilson Schultze (AJIDEVI)

T. Heloisa Bade (ACELBRA)

S.Camila Taise Tavares (ACELBRA)

Movimentos Sociais / Povos e
Comunidades Tradicionais /
Agricultores Agroecológicos

99984-3816
ok

98419-5039 ok

98889-0228

T. Vicente de Paulo Estevez Vieira 
(SEJ)

S. Mauro Macchioni (SEJ)

T. Patricia Girardi (SESC) 

S.Marília Amaral Zanettini (SESC) 

T. Débora Narana Chaves (Centro 
de Educação Infantil Recanto dos 
Querubins)

S. Cintia Regina Gonçalves
Centro de Educação Infantil Recanto dos 
Querubins)

 

Instituições com atuação na área
de Segurança Alimentar e

Nutricional

99788-3045
ok

99994-2075

99921-6752
ok

3441-3312

98887-3343
ok

992680328
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Lista de Presença dos Convidados

Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Seguranç a Alimentar e Nutricional COMSEAN
  Gestão 2019-2021, realizada em 01 de junho de 202 0. à distância (aplicativo zoom)

Nome Segmento Telefone Assinatura

Valmir Poli Secretário Executivo ok
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