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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 27 de agosto de 2020
Aos vinte e sete dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às oito horas e quarenta 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: Alexandra Marlene Hansen, Marcia Luciane Lange Silveira, Marilyn
Gonçalves Ferreira Kuntz, Debora Narana Chaves, Patricia Girardi,  Graziela Alessandra Klein de Sousa,
Edina Acordi, Sandra Ana Czarnobay, Tamara Urnau, Cristina L Petry, Vicente de Paulo Estevez Vieira,
Heloisa Bade, secretário executivo do Conselho Valmir Poli e como convidadas as estagiárias de nutrição
Andressa Poli, Gabriely Ferreira, Fernanda Rochadel, Gabriela Marques Costa, Gisele Ferreira. 1. Editorial da
Presidente: A presidente Luciene agradeceu a todos que estavam participando da reunião a distância, por meio
do aplicativo meet. 2.Ordem do Dia: 2.1. Aprovação da Pauta: A presidente pergunta se todos receberam a
pauta por e-mail, todos confirmam que sim e a mesma é aprovada. 2.2. SEMINÁRIO DO COMSEAN
MONITORAMENTO EM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL  (ações e estratégias de
enfrentamento aos desafios na garantia do Direito Humano à Alimentação Adequada)- Conselheira Debora
expõe como ficou toda construção do seminário  e solicita a participação dos conselheiros na última reunião
que acontecerá após a reunião do conselho, explica a importância do envolvimento de todos, ressalta sobre
não ter alguém representando o estado no seminário, e solicita que entrem em contato com a representante
Naiane Hoffmann para ter um documento que resume os trabalhos do estado para garantir o DHAA, Edina se
prontifica em entrar em contato para solicitar esse documento. 3.0. Ofícios recebidos 3.1 Ofício SEI
6683406/2020-SAS.UAC – Ações para crianças e adolescentes; Secretário Valmir faz a leitura do ofício
recebido do CMDCA onde solicita ações para crianças e adolescentes que foram realizadas neste período
pelo conselho. Exemplifica que será necessário criar um documento para informar as ações realizadas. A
conselheira Cristina cita o PAA e restaurante popular que estão ligadas também aos cuidados da alimentação
das crianças e adolescentes; a conselheira Sandra ressalta sobre as cestas básicas e kits que as famílias, que
tem crianças nas escolas, são contempladas, Debora sugere colocar também sobre o documento de
exigibilidade construído no curso de DHAA no PNAE; Edina destaca da importância da parceria com
CMDCA no plano de segurança alimentar; Patrícia cita os trabalhos realizados pelo Mesa Brasil que atendeu e
atende com doações a diversas instituições e famílias com crianças e adolescentes através do PAA e outras
parcerias. 3.2. Ofício SEI 6680439/2020-SAS.UAF.ADE – LOA 2021 ; Valmir expõe sobre os valores da
LOA-Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021 e sugere não haver alterações, ou seja, continuar com os
mesmos valores deste ano, pois em 2021 haverá PPA e os valores poderão ser readequados. Colocado em
votação, pergunta se os conselheiros estão de acordo em manter os valores, todos votam que sim. 4.0
Diversos 4.1. Reuniões da comissão de alteração da Lei 7306/2012; Secretário Valmir coloca que é
necessário verificar a proposta da comissão para essa alteração. Os conselheiros concordam que precisa ser
revisto. A presidente Luciene sugere uma reunião presencial; Edina fala que pode ser no mês de setembro
devido as demandas e neste período, devido ano político, não terá aprovações de leis. O secretário Valmir
explica que após a lei alterada, aprovada em plenária e enviada a SAS para os trâmites legais, necessariamente
haverá as alterações no regimento interno. A conselheira Márcia sugere verificar a ATA que estava sendo é
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feito o registro dessas reuniões da comissão de alteração da lei, pois pode auxiliar muito neste contexto. 4.2.
Participação dos conselheiros; Edina explica a respeito do documento que enviou aos conselheiros sobre
valores do PAA nas Portarias 58, 78 e 79, que Joinville não foi contemplado por esse recurso, devido
mudanças questionou aonde teriam buscado informações para que o município ficasse de fora, segundo a
resposta que obteve foi referente os dados antropométricos, presidente Luciene indaga que as secretarias
precisam falar sobre os dados e expor a maneira de como está sendo feito este levantamento, Graziela explica
que no sistema de saúde também tem dados do Bolsa Família, das pessoas que recebe este recurso, Luciene
ressalta da população que está em Insegurança Alimentar e Nutricional, Heloisa explica da importância de ser
feito um documento do conselho não concordando pelo município ficar de fora deste recurso, a presidente
sugere entrar em contato junto a AMUNESC e verificar de onde eles retiraram estes dados e fazer uma
chamada de resolução de políticas públicas, Cristina fala que não tem limites de critério, é subjetivo onde falam
que maior número de crianças em maior número de crianças em desnutrição para ter esse recurso, acaba
sendo “manipulado” para que, recebe, Heloisa sugere fazer um questionamento para todos esses quesitos.
Presidente encerra a reunião. 4.3. 6ª Reunião para o Seminário. Dá início a última reunião do seminário. Eu,
Debora Narana Chaves, 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.

Documento assinado eletronicamente por Luciene Viana Nunes , Usuário
Externo, em 09/09/2020, às 09:40, 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 7098346 e o código CRC E436825D.

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 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 Ordinária COMSEAN e Reunião do Seminário - à distância (aplicativo meet)

27 de agosto de 2020.

Conselheiros Governamentais Segmento Telefone Assinatura

T. Edina Acordi Secretaria de 3438-0819 - K

S. Cristiana Linhares Petry Assistência Social
3433-0819 CI <

T. Taciana Machado dos Santos
Duarte 3432 6580

S. Gisele Cristine da Silva Secretaria deEducação
3422 8048

T. Luciane Hirt Rosa 3433 4608

S. Gabriel Ponzetto 3422 8048

T. Graziela Alessandra Klein de
Sousa Secretaria da

99994-0858

S. Adriane Luckow Saúde 996519151

T. Helenice Martins Secretaria de
Administração e

3431-3322

S. Ana Cláudia Borba da Cunha Planejamento 3437-3279

T. Sirley do Carmo Lehmkul
Goede t

Secretaria de 3473-5340
r

S. Carlos Alberto Noronha do
Amaral

Agricultura e Meio
Ambiente 3424-1188
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Conselheiros Não Governamentais
Segmento Telefone Assinatura

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

98856-0990

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

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 Nutricional
99913-0521

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

. zandra arpes da Silveira (CDH)
9948-3550

T. Marcia Luciane Lange Silveira 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

T. Suely da Rosa (AJIDEVI)
99984-3816

S. Vilson Schultze (AJIDEVI) Movimentos Sociais / Povos e

T. Heloisa Bade (ACELBRA)
Comunidades Tradicionais /
A i lt A ógr cu ores groecol gicos

98419-5039
S.Camila Taise Tavares (ACELBRA)

98889-0228

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

S. Mauro Macchioni (SEJ) 99994-2075

Institui ões c t ã áT. Patricia Girardi (SESC) ç om a uaç o na rea
de Segurança Alimentar e

S MaríliaAmaral Zanettini (SESC) Nutricional 99921 -6752 L K
.

3441-3312
T. Débora Narana Chaves (Centro
de Educação Infantil Recanto dos
Querubins)

98887-3343

S. Cintia Regina Gonçalves 992680328
Centro de Educação infantil Recanto dos
Querubins)
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Lista de Presença dos Convidados

Reunião Ordinária  do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional COMSEAN
Gestão 2019 -2021, realizada em 01 de junho de 2020 . à distância (aplicativo zoom)

Nome Segmento Telefone Assinatura

Dor c-cí

A, 6,5
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