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Aos dois dias do mês de junho 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, Clarice Terezinha Sandri, representante de docentes.
Também participou Janete Costa, Andréa Rech Marques
Santos, nutricionista e Patricia Storch da SEMEC. O presidente
iniciou dando as boas vindas a todos, passando a palavra para a
nutricionista. Andréa deu as boas vindas e apresentou a nova
estagiária de nutrição Patricia. Andréa falou sobre a
composição do próximo kit alimentos que serão entregues nos
dias quinze e dezesseis de junho,totalizando dois mil e trinta
kits. O recebimento dos itens está programado para o dia
quatorze, porém por ser volume grande, está sendo analisado
para uma possível entrega para quinta ou sexta- feira da
semana anterior, para agilizar a montagem dos kits. Os pedidos
estão atendendo a Resolução 06/2020. A Kits serão compostos
de: macarrão, fubá de milho, quirera, feijão,coxa e sobrecoxa
de frango, abobrinha, banana caturra, batata inglesa, caqui,
cebola, cenoura eponkan. Também foi informado aos membros
que foi iniciado o processo de chamada pública e está sendo
analisada a possibilidade para estar agendando uma reunião
com produtores da agricultura familiar, priorizando produtos
locais, mas também abrangendo outras esperas. Janete falou
sobre tentativas de boas parcerias, a fim de facilitar a relação
com produtores. O Presidente Sérgio perguntou sobre a questão
do arroz, Andréa explicou que foi uma questão de valores,
onde o pedido não foi aceito pelo valor acima do que poderia
ser pago, tendo que ser iniciado um processo de licitação para
novos itens/ produtos. O presidente Sérgio solicitou para que
falassem sobre a Audiência Pública realizada na semana.
Janete falou que realização da Audiência teve participação de
representantes de diversos segmentos e também da Câmara de
vereadores, a comunidade pôde participar pelo chat. Foi
informado que será revisto no segundo semestre sobre a
possibilidade das aulas presenciais, pois até o momento a
maioria da comunidade não está segura para o retorno das
aulas. A nutricionista comunicou que foi solicitado um laudo
junto a Sanepar para saber como está a qualidade da água nas
escolas/ CMEI´s. Também informou que junto com a Patrícia,
estão realizando visitas nas instituições fazendo checklist,
identificando possíveis problemas, como cozinha,
infraestrutura, e vendo se conseguem uniforme para as
merendeiras. Andréa comunicou que envio do Parecer do CAE,
estará disponível a partir do mês de agosto. 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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