
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 24 de setembro de 2020

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às oito horas e quarenta e cinco
minutos, conforme o regime interno do conselho, teve início a reunião ordinária 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, Luciane Hirt Rosa, Gabriel Ponzetto, Adriane Luckow, Sirley do
Carmo Lehmkul Goedert, Carlos Alberto Noronha do Amaral, Luciene Viana Nunes, Tamara
Urnau, Lorenne Sarubi Mileo, Marcia Luciane Lange Silveira, Gabriella Natallia Correa Kerber,
Sandra Ana Czarnobay, Heloisa Bade, Vicente de Paulo Estevez Vieira, Patricia Girardi, Debora
Narana Chaves, Túlio Dias, Cassiano da Rocha, Ronaldo Georg da Silva, Amanda Fontes
Estuqui, Aline Patrícia Schuchardt. 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 com a inclusão no item 4.0 diversos para incluir a reunião que teve no
Centro POP solicitado pelo seu Vicente de Paulo Estevez Vieira. 2.2 PAA 2020-2021
Chamamento via controle social; Edina Acordi, explica que o PAA programa de aquisição de
alimentos com compra com doação simultânea já vem acontecendo desde 2012 no novo formato
do termo de adesão, onde não ocorre nenhum tipo de recurso em dinheiro para o município e sim
direto para os agricultores que participam do programa, em julho encerrou o recurso 2019/ 2020 e
no dia 04 de setembro deste ano saiu nova divulgação do recurso e enfatiza que o programa de
aquisição de alimentos é um programa continuo da política pública de segurança alimentar e
nutricional, e encaminha a portaria 93 onde há um novo recurso e para dar continuidade através de
uma divulgação via controle social, e solicitação a aprovação do conselho para que seja feito essa
divulgação. A expectativa de recebimento para passar aos agricultores além do mapeamento,
onde já tem levantamento dos preços e já existe 90 agricultores cadastrados. Carlos Alberto
Noronha do Amaral pergunta para Edina se existe uma expectativa de recebimento para passar
aos agricultores para que se tenha um organização de plantio para que os agricultores consigam
atender o programa. Edina explica que já existe um planejamento para que seja recadastradas as
90 instituições e para incluir mais, para deixar tudo organizado que quando vir o recurso tudo
esteja ok. Deseja passar essas informações outubro ou no máximo mês de novembro as
instituições. Presidente Luciene Viana Nunes solicita a aprovação dos conselheiros para que a
divulgação do programa seja feita via controle social. Todos conselheiros votam SIM para que a
divulgação seja feita desta forma e será feito uma resolução e a realização de um extraordinária.
3.3 Ofício SEI nº 7204001/2020 SAS.UAF.ACV Plano de Trabalho SESC; Aline secretária
executiva solicita que a representante do SESC Patrícia Girardi esclareça onde necessita de uma
nova aprovação do transporte dos alimentos do PAA. Patrícia Girardi explica que devido algumas
burocracias de documentação acabou passando o tempo para fazer essa renovação do termo de
parceria que é realizado a cada dois anos, um dos documentos necessários para nova parceria
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entre a Secretaria de Assistência Social e o Serviço Social do Comércio – SESC para
operacionalização do PAA – Programa de Aquisição de Alimentos no Município de Joinville, por
meio da parceria com o Programa Mesa Brasil – SESC, por meio do transporte e distribuição de
alimentos às instituições beneficentes de Joinville cadastradas junto ao Programa de Aquisição
de Alimentos do Governo Federal e executado pela Secretaria de Assistência Social; é o plano de
trabalho que deve ser aprovado pelo conselho, agora com validade de cinco anos( 60 sessenta
meses), Carlos Alberto Noronha do Amaral pergunta para Patrícia se tem descrito o tipo do PAA,
Edina esclarece que caso não ocorra esse acordo o programa continua e as instituições terão que
buscar, caso não seja feito essa parceria acaba complicando para as instituições recebedoras
que não tem a possibilidade de buscar esses alimentos. Patrícia explica que no documento está
descrito a entrega dos alimentos do PAA no município de Joinville sem descrever se é PAA
municipal, estadual ou federal. 2.3. Proposta Ação alusiva a 16 outubro; Sandra Ana
Czarnobay fala sobre a dura realidade em que vivemos diante da fome e todo esse contexto fez
com a turma de nutrição do IELUSC junto com outras instituições a fazer do dia 16 de outubro dia
Mundial da Alimentação pedágios solidários para arrecadação de alimentos, onde será solicitado
alimentos in natura ou minimamente processado seguindo o nosso Guia Alimentar Brasileiro, com
objetivo de levar o melhor conhecimento e a importância do guia para as pessoas. Sandra explica
também os locais onde será realizado os pedágios. Fala sobre os ataques de uma nota técnica
que foi direcionada ao ministério da saúde, enviado pelo ministério da agricultura, onde fala que o
Guia Alimentar Brasileiro é o pio do mundo e solicita uma revisão. Sandra explica que os
profissionais da saúde não vê desta forma sendo que o guia já foi premiado com vários prêmios
mundiais e explica sobre a nota de repúdio realizada pelo NUPENS da USP. Sandra explica da
importância das pessoas terem o conhecimento sobre o guia alimentar é uma ação de prevenção
a saúde, quanto mais a pessoas entenderem o que comer, menos pessoas estarão nas filas dos
hospitais. Heloisa Bade fala da importância de ter mais pessoas envolvidas no pedágio para
arrecadação dos alimentos neste dia. Carlos Alberto Noronha do Amaral confirma a participação
no dia 16/10 da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente em ajudar neste dia e solicitarão aos
agricultores doações de alimentos para este dia e se propôs em estar emprestando as barracas
para os locais do pedágio. Patrícia Girardi, fala sobre as entregas que o SESC poderá fazer neste
dia, através do oficio enviado pelo conselho confirmou a participação. Porém será feito em
instituições cadastradas no Mesa Brasil ou as que possa ser cadastradas. Sandra explica da
importância em estar atendendo também entidades que não tem documentos regularizados e não
pode ser “menosprezadas” essas entidades atendem muitas famílias e precisam ser olhadas. O
que for arrecadado nos mercados o Mesa poderá fazer as entregas e o que não for buscar uma
outra forma de entrega para poder atender. Heloisa Bade pergunta quais entidades serão
atendidas, Sandra explica que será confirmado todas as instituições com os alunos ainda. Vicente
de Paulo Estevez Vieira lembra que o que foi registrado que seria indicado pelos conselheiros 5
entidades, mesmo as que estejam em fase de regulamentação. Sandra da ok para indicação de 5
instituições pelos conselheiros. Edina Acordi fala da importância da participação de cada
conselheiro e o envolvimento de cada um e solicita que envie via e-mail e abre mão da sua
indicação devido ser conselheira governamental. Sandra questiona os conselheiros que o convite
deve ser estendido a outras entidades para que façam seus pedágios e arrecadem alimentos
neste dia. Cristiana Linhares Petry fala da importância de divulgar nas redes para que tenha uma
maior arrecadação de alimentos. Sandra fala que será anunciado na rádio e Tulio se dispõe com
a rádio Joinville cultural para divulgar ação do dia 16/10. Heloisa Bade se disponibiliza em falar na
rádio sobre este dia e solicita a aprovação dos conselheiros para este dia, todos conselheiros
votam sim para esta ação dos dia 16/10. Sandra agradece em nome dos alunos do IELUSC por
acreditar nesse projeto do 6° período do curso de Nutrição as outras instituições que abraçaram
essa causa de Segurança Alimentar. Sandra explica que não tem recursos para fazer o evento e
os alunos se disponibilizam em ajudar para produção de banners, Edina Acordi solicita aos
conselheiros para estar contribuindo também, solicitando quem poderia estar ajudando neste dia
com algum valor os conselheiros se propuseram em ajudar. Marcia Lange solicita para atender as
famílias do Caminho Curto. Sandra pede para incluir estas famílias que são povos e comunidades
tradicionais para estar fazendo parte das instituições que receberão os alimentos arrecadados,
todos os conselheiros concordaram em incluir estas famílias. 2.4. Ofício sobre o Banco de
Alimentos na mudança de gestão do CEASA; Sirley do Carmo Lehmkul Goedert, explica que
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estavam nos tramites finais para documentação, porém necessitam a troca do telhado devido o
vendaval que ocorreu no dia 30/06 que a defesa Civil interditou todo pavilhão do agricultor e
solicitou a troca de todo telhado já foi enviado solicitação para prefeitura para que ocorra essa
troca, todos já tem esse conhecimento. Explica que está havendo um negociação para
administração do CEASA de Joinville para o CEASA Estadual com a coordenação centralizada
em Florianópolis o que ela acredita ser positivo para o desenvolvimento da central, e foi solicitado
um relatório ao Secretário da Agricultura e Meio Ambiente Caio Amaral, de todo investimento que
a prefeitura fez de 1992 a 2020, onde foi entregue e estão aguardando a resposta, Caso torne
estadual terá vantagens como a EPAGRI e incluir outras entidades para que ocorra uma
regionalização para ter uma oferta de alimentos que não são produzidos em Joinville. O Banco de
alimentos e o Armazém da Agricultura familiar não entrarão nesta transição. Verbalmente tudo
ficou definido que será sim sob responsabilidade do município. Porém solicita ao conselho um
oficio ao estado para que o Banco de Alimentos e o Armazém da agricultura familiar continue no
município de Joinville. Sandra solicita que neste documento incluir o incialmente colocar o histórico
do banco de alimentos também ressalta da dificuldade de não ter ainda o banco de alimento em
funcionamento. Edina Acordi, fala da importância dele ser público do município e que o banco de
alimentos será da SAN. Sirley do Carmo Lehmkul Goedert explica de como é difícil não ter o
banco de alimento funcionando e acredita que vai dar certo para que logo se torne realidade em
nosso Município. Sobre ao alimentos arrecadados no dia 16/10 e disponibiliza o armazém da
agricultura familiar para armazenar e afirma que é um lugar seguro caso necessite. Sandra
pergunta a Sirley que que a frente do banco de alimentos, onde está a dificuldade em abrir o
banco de alimentos, agora é o telhado e desta forma vai demorando cada vez mais para isso
acontecer. Sirley explica que depende tudo da prefeitura o maior problema foi ele ter sido
construído dentro do pavilhão do agricultor e nesse momento todo o telhado precisa ser trocado, e
não existe um prazo para ficar pronto. Sirley espera que no próximo ano o banco de alimentos se
torne ativo em Joinville. Edina Acordi solicita para seja incluído no ofício com plano de trabalho e
plano de ação para quando será implantando o banco de alimento e solicitar ao Ministério da
Cidadania para abrir um edital para que possa modernizar sem ter a exigência de um ano de
funcionamento para modernizar e efetivar o banco. Sandra ressalta também da solicitação de um
cronograma de entrega de obra e abertura do banco de alimento, incluir no documento que será
enviado. Sirley se prontifica a escrever a história do banco de alimentos para embasar o ofício. 2.5
Nota de Repúdio a nota técnica nº 42/2020/DAEP/SPA/MAPA;  Sandra Ana Czarnobay fala
que o conselho deve ir de encontro com a nota do NUPENS/USP que está de acordo com esta
nota o qual explica tudo sobre o guia alimentar com embasamento cientifico. Heloisa Bade solicita
se todos os conselheiros concordam com esta nota de repúdio em plenária. Todos os
conselheiros concordam com a nota de repudio da NUPENS. 3.Ofícios Enviados Recebidos:
3.1 Ofício nº 016/2020 COMSEN res. Ofício 056/2020 do CMDCA. Aline Patrícia Schuchardt
explica que o Conselho enviou ao CMDCA a resposta da solicitação das ações que estão sendo
feito neste período de pandemia para atender as crianças. O conselho informou ao CMDCA sobre
as ações dos kits escolares e tudo que foi debatido no seminário no 27/08. 3.2 Ofícios nº 017 a
024/2020 COMSEAN Parceiros dia 16 outubro; 3.3 Ofício SEI nº 7204001/2020
SAS.UAF.ACV Plano de Trabalho SESC; 3.4 Ofício SEI nº 7219709/2020 SAS UPSSANRP
Proposta PAA. 4.Diversos: 4.2.Centro POP. Vicente de Paulo Estevez Vieira fala sobre a
participação da reunião experimental no Centro POP, e fala aos conselheiros que nenhuma
instituição participando da reunião não conhecem e nunca ouviram falar do CONSEAN e ASANJ e
reforça da importância dos convocados as próximas reuniões a estar esclarecendo a essas
entidades que fornecem alimentos para população de rua onde que são 20 entidades. Sandra
questiona se todas entidades estão devidamente legalmente constituídas, e seu Vicente afirma
que todas estão. Heloisa Bade fala da importância de participar destas reuniões e enfatizar o uso
do restaurante popular para que se tenha um controle de segurança alimentar. Seu Vicente fala
que existe uma necessidade da participação de todos para focar em segurança alimentar. Edina
Acordi fala da importância de toda essa articulação com todos envolvidos entre Centro POP que
atende pessoas em situação de rua e quem atende esse público no município também. E que vai
participar das próximas reuniões do Centro POP. 4.1. Reunião da Comissão de Alteração da
Lei 7306/2012; Aline Patrícia Schuchardt e Heloisa Bade explicam que está acontecendo todas
as quintas feiras reunião de comissão que estão em processo de alteração da lei para informar
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todos os conselheiros. Edina Acordi fala da importância das outras comissões se reunirem
também. 4.3 Devolutiva sobre os Kits Escolares; Gabriel Ponzetto informa que está entrega
teve um adesão 10% menor que a primeira entrega e desta forma reabriram o cadastro para ser
iniciar a 3° entrega será realizado na semana do dia 28/09 e da importância deste cadastro ser
feito devido a programação de compra de alimentos e a produção dos kits. Neste próximo kit será
que inicia com 2 mil kits e depois ocorre 5 a 6 mil kits por semana nesse kits será incluído arroz,
um tipo de proteína carne suína ou bovina, pão ou biscoito, mel, melado ou doce de fruta e
hortifrúti. Máximo dos alimentos adquirido pela agricultura familiar. E com as voltas as aulas estão
buscando as adequações para poder atender as escolas e os alunos com as entregas dos kits.
Luciene Viana Nunes presidente do conselho, parabeniza todo trabalho da distribuição dos kit e
teve um depoimento sobre o recebimento dos kits aonde pais agradecem por estar recebendo
este alimento que está ajudando muito nesse momento. Sirley acrescenta também o quão se faz
necessário esses kits para as famílias e que o trabalho não pode parar. Luciene Viana Nunes
presidente encerra a reunião e agradece a participação de todos. Eu Debora Narana Chaves,
lavro a presente ata, que foi submetida á aprovação dos conselheiros; assinada pela Presidente
Luciene Viana Nunes e posteriormente publica no Site da Prefeitura Municipal de Joinville.

Documento assinado eletronicamente por Luciene Viana Nunes , Usuário
Externo, em 19/10/2020, às 13:54, 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 7395472 e o código CRC EEFF95B9.

Rua Presidente Afonso Penna, 840 - Bairro Bucarein - CEP 89 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

20.0.155641-6
7395472v3
7395472v3

Ata SAS.UAC 7395472         SEI 20.0.155641-6 / pg. 4



 

 

 
 

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, alterada pela Lei 
nº  7306 de 24 de outubro 2012 

 
 GESTÃO 2019/2021 

Reunião Ordinária COMSEAN – à distância (aplicativo meet) 
24 de setembro de 2020. 

 

 
 

Conselheiros Governamentais 
 

 
 

Segmento 

 
 

Telefone 

 
 

Assinatura 

T.  Edina Acordi Secretaria de 
Assistência Social 

3438-0819 Presente 

S. Cristiana Linhares Petry 3433-0819 Presente 

T. Taciana Machado dos Santos 
Duarte 

 
 

Secretaria de 
Educação 

 
3432 6580 

 

S. Gisele Cristine da Silva 3422 8048  

T.  Luciane Hirt Rosa 3433 4608 Presente 

S. Gabriel Ponzetto 3422 8048 Presente 

T. Graziela Alessandra Klein de 
Sousa 
S. Adriane Luckow 

 
Secretaria da 

Saúde 

99994-0858  

996519151 Presente 

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 Presente 

3424-1188 Presente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 Presente 

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 Falta Justificada 

99974-5309  

T. Tamara Urnau (ASANJ) 
 
S. Lorenne Sarubi Mileo (ASANJ) 

 Associação de Segurança 
Alimentar e Nutricional 

99695-0407 Presente 

99913-0521 Presente 

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 Presente 

98408-7087 
 

Presente 

99984-5402 
 

Presente 

99102-9228  

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 

 

 
 

 

98419-5039 
 

Presente 

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 

Presente 

99994-2075 
 

 

 
99921-6752 

Presente 

3441-3312 
 

 

 
98887-3343 

Presente 

992680328  



Lista de Presença dos Convidados 
 

Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional COMSEAN 
Gestão 2019-2021, realizada em 24 de setembro de 2020. à distância (aplicativo Mett) 

 
 

Nome Segmento Telefone Assinatura 

 
Túlio Dias  

 
SESPORTE  Presente 

 
Cassiano da Rocha  

 
SAMA - UDR  Presente 

 
Ronaldo Georg da Silva 

 

Estagiário da 
UNISOCIESC 

 Presente 

 
Amanda Fontes Estuqui 

 

Estagiária da Católica 
SC 

 Presente 

 
Aline Patrícia Schuchardt 

 

Secretária Executiva 
COMSEAN  Presente 
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