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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 29 de Outubro de 2020

Aos vinte e nove dias do mês de outubro 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, Adriane Luckow, Sirley do Carmo Lehmkul Goedert , Luciene
Viana Nunes, Gisseli Fontes de Oliveira, Tamara Urnau, Lorenne Sarubi Mileo, Gabriella Natallia
Correa Kerber, Sandra Ana Czarnobay, Suely da Rosa, Heloisa Bade, Vicente de Paulo Estevez
Vieira, Patricia Girardi, Debora Narana Chaves, Aline Patrícia Schuchardt. Estagiarias: Bruna
Gonçalves e Suellen Andressa Luiz. Ouvinte: Guilherme Silva. Justificaram Ausência: Alexandra
Marlene Hansen e Márcia Luciane Lange Silveira. 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 confirmaram que sim Aline solicitou acréscimo a pauta do
ofício 034/2020 COMSEAN e do Relatório sobre o Banco de Alimentos encaminhado pela SAMA-
UDR, pauta aprovada. 2.3. Avaliação Ação alusiva a 16 outubro; Tamara fala do retorno
positivo que teve e da importância que foi fazer a entrega do panfleto para as pessoas na entrada,
sugere para que no próximo ano tenha uma divulgação na entrada em todos os estabelecimentos
que terá a arrecadação, para que as pessoas entendam o projeto e se solidarize em contribuir
com a doação. Sirley do Carmo expõe sua experiência e fala de como foi prazeroso ter
participando e contribuído neste dia para fazer a arrecadação dos alimentos e ressalta da
importância de entregar uma lembrança como forma de agradecimento para quem se propõe em
doar. Tamara e Sirley sugere usar nos próximos anos camisetas do COMSEAN para ficar mais
visto e para que esse dia 16 de outubro, seja um dia marcado sempre por este programa de
arrecadação de alimentos. Sirley parabeniza a todos os envolvidos e todos do conselho de
Segurança Alimentar de Joinville faz uma agradecimento profundo pela grande ideia que a turma
6° período de Nutrição do Bom Jesus IELUSC em conjunto com a professora Sandra Ana
Czarnobay na disciplina de Segurança Alimentar e Nutricional, agradecimento também ao Mesa
Brasil pela grande parceria e o apoio da ASANJ pelos folders, das pessoas que estão à frente da
Segurança Alimentar dentro da Secretaria Assistência Social se fez primordial para que toda essa
união alcance o êxito e o sucesso que foi essa ação. Sandra Ana Czarnobay sugere algumas
datas para que ocorra esta ação de arrecadação de alimentos são elas: dia 07 de abril dia
Mundial da Saúde, 07 de Junho dia Mundial da Segurança Alimentar e Nutricional e 16 de outubro
dia Mundial da Alimentação para se tornar calendário fixo para o programa de arrecadação.
Patrícia Girardi explica que o Mesa tem um pedágio chamado dia D para arrecadação de
alimentos e que pode estar fazendo uma parceria para que se tenha mais força junto com o
projeto do conselho. Patrícia faz uma apresentação sobre o dia da Ação foi arrecado o total de
1.538,140 kg de alimentos, foram escolhidas no total 9 entidades para ser feita as doações entre
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elas o distrito indígena onde atende 10 Aldeias em nossa região. Sandra ainda ressalta a grande
importância de todo esse movimento em fazer algo tão grandioso que conseguiu atender muitas
famílias. Heloisa ressalta da importância da união para este projeto aconteça e reforçar para que
todos conselheiros abracem essa causa, mesmo sendo um momento atípico de pandemia, mas
todos precisam estar envolvidos. Aline fala sobre o contato que teve com a SECON para
divulgação do evento, folders,(poucos) cartilhas faixas e Banner que estavam separados no
conselho para usar no evento porém não houve ninguém disposto para ir buscar. Heloisa explica
que temos outros meios, para divulgar junto com a parceria da SECON porém sem depender e
sim ir em busca de outros meios, e quanto mais meios divulgar melhor fica, mas que o conselho
precisa melhorar o material e ir em buscar de parcerias, cada um fazendo um pouco para que
juntos façamos o conselho ser mais reconhecido. Cristina fala da importância de ter um material
pronto para os eventos, como folders e camisetas, para que possa ser usado em vários eventos.
Sandra concorda com Heloisa e Cristina para que todos esse material esteja pronto e indaga
sobre material do Guia Alimentar da População Brasileira que também precisa ter disponível no
conselho para os eventos. Aline secretaria executiva solicita que seja feito o modelo do folder e da
camiseta formatado, para que ela faça um termo de referência. Tamara fala que pode contar com
o auxílio dos estagiários para estar elaborando o folder e sobre a camiseta que tem pronto o
modelo. Cristina expõem sobre a ideia da Patrícia para ser feito coletes que podem ser ajustados
conforme o tamanho das pessoas. Heloisa concorda e ressalta em fazer um panfleto com frases
diretas com fácil entendimento. Sandra pergunta quem vai abraçar a causa neste momento para
ter todo esse material pronto para próximo evento, está participando Heloisa Bade, Cristina Petry,
Tamara Urnau, Patrícia Girardi, Sueli da Rosa, Edina Acordi, Lorene e indaga para que esse
material esteja pronto ainda este ano e aproveitar o material que já tem no conselho também, e
pegar o material do guia para facilitar a linguagem. Aline solicita que todo material que será
necessário para confecção precisa estar descrito no documento de solicitação. Sueli fala da
opção do tecido oxfordine para confecção do colete para o conselho. 2.2. Aprovação PAA 2020-
2021; Edina Acordi, explica que o PAA programa de aquisição de alimentos compra com doação
simultânea, objetivo de promover o acesso a alimentação, facilitar e fomentar e incentivar a
agricultura familiar. E quem pode participar são assentados, pescadores artesanais, indígenas,
colombas, mulheres e orgânicos são público prioritário, estes devem ter produção própria de
alimentos, estes precisam ter CPF e DARF seguindo toda a legislação. Edina mostra as
entidades que serão contempladas com o PAA, onde estes são registrados nos devidos
conselhos, Programas e serviços da Secretaria de Assistência Social, Unidades Básicas de
Saúde e Escolas Municipais, a oferta será para atender a demanda e a solicitação das
instituições. A equipe envolvida definem o produto faz o levantamento de fornecedor, preços com
um trabalho conjunto sendo uma referência. Mostra a tabela dos alimentos e os valores dos
alimentos que serão fornecidos pelo PAA. Todos os produtos convencionais tem alimentos
orgânicos. As ações do controle social contribuem para que todos esse processo aconteça, e
tudo precisa estar bem claro e da importância do conselho participar e solicitar devolutivas dos
recebedores. A parceria com o Mesa Brasil é fundamental para a entrega dos alimentos nas
entidades, e também com a parceria do COMSEAN, para que o PAA seja efetivo em nossa
cidade. Também teve interesses de outros agricultores em participar do PAA, onde a lista de
fornecedores e instituições pode aumentar e ter alterações na lista devido a documentação. E que
ainda este ano vai ser feito a compra deste alimentos, e que o conselho aprove as cestas de
doações que serão enviadas as instituições, e solicita uma ação para aumentar o valor da compra
com doação simultânea e ampliar o atendimentos as instituições. Aline solicita a aprovação de
todos os conselheiros dos itens da proposta do PAA. Proposta 000.006.711.42/2020 de
Execução do Programa de Aquisição de Alimentos PAA 2020, na modalidade de Compra com
Doação Simultânea e a inserção de Beneficiários Fornecedores e Beneficiários Recebedores até
a finalização da proposta no SISPAA, a inserção de novos alimentos na cotação de preso até a
finalização da proposta no SISPAA e as Cestas de alimentos entregue as famílias, pelas
entidades Beneficiárias Recebedoras do Programa de Aquisição de Alimentos PAA 2020
conforme preconiza a legislação e o Grupo gestor do PAA. Todos conselheiros aprovam a
proposta do PAA com unanimidade. 2.4. Ofício para ASANJ solicitando Informações sobre a
situação dos Restaurantes Populares; Aline explica que através de solicitação da presidente
do conselho Luciene, sobre apresentação da ação administrativa do Restaurante Popular, este
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ano o conselho ainda não recebeu estas informações e será enviado um ofício. 2.5 Formação da
Comissão Eleitoral; Aline explica que o mandato dos conselheiros está terminando,
considerando Lei Complementar nº 557 de 14/07/2020, que autoriza o Executivo Municipal a
prorrogar os mandatos dos atuais membros de Conselhos e outros órgãos colegiados que
possuem participação da sociedade civil, enquanto perdurar o impedimento para a ampla
participação popular em reuniões presenciais em razão do atual Estado de Calamidade pública
em Saúde, porém no dia 06/10 receberam um parecer da procuradoria do município onde autoriza
as reuniões presenciais na casa dos conselhos, sendo assim está liberado receber 19
conselheiros e devido essa quantidade não é viável realizar o fórum de eleição da sociedade civil,
como a comissãde políticas públicas já enviou ofício à procuradoria do município, solicitando a
prorrogação do mandato da atual gestão do COMSEAN (2019-2021) no mínimo até 31 de janeiro
de 2021, porém ainda não se teve retorno da procuradoria, desta forma será necessário formar a
Comissão Eleitoral para que se tenha início o processo de eleição da sociedade civil da gestão
2021- 2023 do COMSEAN dentro da legislação vigente. Ficou definido os participantes da
comissão eleitoral Sr Vicente, Debora Chaves, Sandra Ana, Heloisa Bade, Sueli e também a
presidente Luciene. E ficou proposto para que as reuniões aconteçam toda quinta-feira e será
enviado a todos os membros os documentos para que seja feito comunicação via e-mail e informa
que a comissão de política está acontecendo toda semana. Aline informa que ainda ficará no
aguardo do retorno da procuradoria. Cristina ressalta sobre as reuniões de todas as quinta-feira
que estava trabalhando na lei e teve uma pausa devido outros assuntos que precisam ser
resolvidos. Heloisa fala que precisa ainda este ano deixar pronto esta lei. Senhor Vicente
concorda para ter a retomada e fazer até onde conseguir e caso precise a próxima gestão finaliza.
Heloisa pergunta para os conselheiros se as reuniões da comissão podem continuar sendo
semanalmente toda quinta-feira, todos concordaram. 3. Ofícios Enviados/Recebidos 3.1 Ofícios
nº 025 033/2020 COMSEAN aos parceiros do pedágio solidário realizado no dia 16 de outubro
2020 em alusão ao Dia Mundial da Alimentação, 3.2 Ofício 034/2020 COMSAN a procuradoria do
município solicitando prorrogação do mandato da atual gestão (2019-2021) do COMSEAN, 3.3
Relatório banco de Alimentos O COMSEAN recebeu da SAMA-UDR Relatório Histórico do Banco
de Alimentos desde a sua construção e atual situação. Heloisa encerra a reunião do dia e
agradece a participação de todos. Eu Débora 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 15/12/2020, às 10:00, 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 7891289 e o código CRC 947609FC.

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 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) 

29 de outubro 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  

S. Gabriel Ponzetto 3422 8048  

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  
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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 Presente 

98856-0990  

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

Aquisição de Alimentos (PAA) 

99927-7780 Presente 

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 Falta Justificada 

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 

Presente 

 
 

 

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  
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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 29 de outubro de 2020. à distância (aplicativo Mett) 
 
 

Nome Segmento Telefone Assinatura 

 
Bruna Gonçalves 

 

Estagiária do Curso de 
Nutrição 

 Presente 

 
Suellen Andressa Luiz 

 

Estagiária do Curso de 
Nutrição 

 Presente 

 
Guilherme Silva 

 
  Presente 

 
Aline Patrícia Schuchardt 

 

Secretária Executiva 
COMSEAN 

 Presente 
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