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Aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte e
dois realizou-se uma reunião via meet por conta do aumento de
casos de coronavírus no município. Estiveram presentes:
Tatiane Cristina Dina Dembicki, Lucimara Santos Zandoná,
Clarice Terezinha Sandri - representantes de docentes; Debora
Karana Menegusso, José Doin Cordeiro Filho e Vanice
Terezinha Wolete Machado - representantes de pais de alunos;
Joziany Silva Fernandes, Celia Maria Machado Fillus e Zélia
do Rocio dos Santos Morais - representantes da sociedade
civil; Thaynná Boza e Tathiana Carestiato - nutricionistas da
SEMEC; Claudia Eliane Pampuch de Oliveira - técnica da
SEMEC. A presidente do Conselho de Alimentação Escolar
Tatiane iniciou a reunião dando boas vindas aos participantes.
Em seguida, relembrou sobre o parecer do SIGECON que,
conforme mencionado na reunião anterior, não havia
conseguido acesso e que com a ajuda da Claudia conseguiram
o acesso e, desta forma, o parecer foi preenchido com a devida
aprovação. A presidente do Conselho Tatiane também
enfatizou o quanto é importante as visitas nas instiuições, o uso
de touca e máscara ao acessar a cozinha e o registro das
mesmas e mostrou o relatório da conselheira Lucimara, como
exemplo. A representante de pais de alunos Debora levantou a
seguinte dúvida: “Minha dúvida no dia que fiz a visita foi a
quantidade de sobra. Na verdade, não consegui conversar com
a cozinheira, mas pelo que vi iria sobrar muita sopa, pois já era
a última turma. As nutricionistas pediram o relatório, a fim de
obter mais informações, para, desta forma, verificar esta
situação, se foi um problema pontual ou se vem acontecendo
frequentemente. Já o conselheiro José fez sua visita na Escola
Municipal Hemetério Torres e comentou que encontrou uma
certa dificuldade no início da visita, porém, foi conversando e
explicando às merendeiras a importância desta visita e teve
uma boa receptividade. A técnica da SEMEC Claudia Oliveira
reforçou que vale a pena conversar com a direção sobre a
importância das visitas do CAE, visto que é uma atribuição do
conselho e também para estar contribuindo com a própria
escola, em melhorias. Foi acordado na reunião que os membros
estarão escrevendo no grupo de WhatsApp os locais onde
estarão fazendo as visitas. As nutricionistas, em seguida,
iniciaram a explicação sobre suas funções: planejamento de
compras da merenda escolar, elaboração do cardápio e do
descritivo técnico e quantitativo dos produtos que compõem a
merenda, avaliações técnicas dos produtos, mapa da merenda
com controles de estoque, aceitabilidade do cardápio e
quantidade de refeições servidas, além das capacitações das
merendeiras e auxiliares de cozinha, aplicações de check-list
quanto as boas práticas de fabricação, projetos de educação
alimentar e nutricional e acompanhamentos do CAE. Estarão
mais próximas das instituições, a fim de poder conversar com
as merendeiras. Foi relatado também sobre a Resolução do
Governo Federal, a respeito da proibição da adição do açúcar
nos alimentos a serem preparados, especialmente nos CMEI’s.
Será desenvolvido um trabalho de conscientização sobre a
importância da alimentação saudável e o que o uso do açúcar
pode causar nas crianças menores. Foi sugerido na reunião a
procura de produtores no município que produzam alimentos
sem utilizar açúcar, além de ideias de receitas saudáveis,
contribuindo para este trabalho. Também foi acordado nesta
reunião com os membros do CAE, que a ata, na sequência,
estará disponível para a assinatura na SEMEC. Sem mais nada
a tratar, eu, Lucimara Santos Zandoná, lavrei a presente ata,
que será lida e assinada por todos os participantes:
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