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Aos vinte e sete dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois
realizou-se uma reunião via meet para tratar de assuntos
diversos. Estiveram presentes: Tatiane Cristina Dina Dembicki
– Presidente do CAE, Lucimara Santos Zandoná e Clarice
Terezinha Sandri - representantes de docentes, Célia Maria
Machado Fillus e Zélia do Rocio dos Santos Morais -
representantes da sociedade civil, Luiz Manfron Junior -
representante do Poder Executivo, Thaynná Boza e Tathiana
Carestiato - nutricionistas da Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer. A presidente do Conselho
de Alimentação Escolar Tatiane iniciou a reunião dando boas
vindas aos participantes. Em seguida, passou a palavra para
Thaynná que informou aos conselheiros que a conselheira
Débora realizou vistorias nas seguintes Instituições: CMEI
Ester Woller Borowski, CMEI Julia Lugarini Menegusso,
CMEI Aníbal Khury e Escola Municipal Palmas, destacando
que, quando necessário, são realizadas orientações na
Instituição. Tatiane reforçou a importância dos relatórios das
visitas às Instituições, para o Conselho de Alimentação
Escolar, que deve fazer o acompanhamento e a busca de
soluções, quando necessário. Já a nutricionista Tathiana
ressaltou sobre o treinamento que está sendo realizado com as
merendeiras, destacou a implementação do Projeto Horta que
vem fazer com que muitos alunos conheçam mais esta
alternativa de alimentação e relembrou que os informativos,
comentados na última reunião, são produzidos pelas
nutricionistas da SEMEC e enviados pelos CMEI’S,
quinzenalmente, através da agenda do aluno e grupo de
WhatsApp dos pais, com o objetivo de divulgar e motivar,
principalmente os alunos menores a uma alimentação mais
saudável. A presidente do Conselho Tatiane enfatizou sobre a
retomada da alimentação dos alunos visando a qualidade da
mesma, depois de dois anos de pandemia e informou que as
prestações de contas do Conselho estão em dia, além de
incentivar as visitas às escolas. Sem mais nenhuma dúvida, eu,
Lucimara Santos Zandoná, lavrei a seguinte ata, que será lida e
assinada por todos os participantes.
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