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Aos vinte quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, foi
realizada uma reunião remota através do aplicativo meet, participaram
Sérgio Campestrini, representante Sociedade Civil, Tadeu Luiz
Manfron Junior, representante do Poder Executivo,Gisele Paulista
Sczanoski, representante de docentes, Tania Boza, representante
Sociedade Civil, Clarice Terezinha Sandri, representante de docentes.
Também participou a senhora Giovana Mion Casagrande, Secretária
de Educação, Andréa Rech Marques Santos, nutricionista e Thaynná
Boza, SEMEC.O presidente iniciou agradecendo a participação dos
membros, salientando da importância do acompanhamento e visitas
nas escolas e CMEIs. Giovana relembrou alguns assuntos que foram
tratados na última reunião. A nutricionista relatou sobre a
Resolução/nº06 de 08 de maio de 2020 e nota técnica nº1870810/2020
que está em vigor desde o início desde ano e pensando nisso, esse ano
para os Kits da merenda escolar foi optado em formar com produtos
da agricultura familiar, frutas, verduras e legumes com entrega
quinzenal, sendo o arroz, feijão e lentilha entrega trimestral e ovos
terão entrega mensal, tudo pensado em não infringir a Resolução.
Nutricionista explanou que as verduras e legumes são
preferencialmente orgânicos. Informado que até a última segunda-
feira, vinte e dois de fevereiro, tinham oitocentos e oitenta e seis
solicitação do kit merenda também foi informado aos Conselheiros
que será encaminhado o modelo de relatório para acompanhamento e
visitas às escolas e CMEIs. O presidente comunicou que a reunião
para prestação de contas deverá ser presencial e de comum acordo, foi
programada para o próximo dia dez de março, essa reunião será de
caráter extraordinário para análise das contas referente ao ano de dois
mil e dezenove. Foi aberta a palavra aos Conselheiros e como
ninguém se manifestou foi dada como encerrada a reunião. Nada mais
havendo a tratar eu Gisele Paulista Sczanoski, lavrei a presente ata que
será lida e assinada por todos os participantes.
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