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Aos vinte e oito dias do mês de julho 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 a senhora Giovana Mion Casagrande,
Secretária de Educação, Andréa Rech Marques Santos,
nutricionista e Patricia Storch SEMEC.A nutricionista iniciou
dando as boas vindas a todos e informou que a chamada
pública está em andamento, pois os contratos tem validade até
o mês de setembro, informou também que jáforam realizadas
as cotações de preços e que, para garantir o atendimento, será
feito o empenho abrangendo até o mês de setembro. Quanto às
entregas de kit, será realizada uma busca aos pais/responsáveis
que caso queiram abrir mão do recebimento, assim, terão que
assinar o documento formalmente abdicando do Kit de
alimentos. Giovana falou que terá merenda nas escolas e
também entrega de kits para as famílias até que haja o retorno
as aulas. Reforçado a importância de acompanhar a entrega de
kits e fazer o registro/relatório. Clarice ressaltou que favoreceu
muito a entrega de kits acontecer nos mesmos dias em que
ocorre as entregas das atividades nas instituições.Andréa
informou que as instituições já estarão recebendo os produtos
para merenda escolar, para o retorno às aulas, previsto para o
dia dois de agosto, seguindo a Resolução, lembrando que será
basicamente arroz, feijão carne, ovos, produtos da agricultura
familiar, frutas, verduras e legumes entre outros, e não terá
mais o lanche com achocolatado e bolachas. Andréa relatou
ainda, que teve formação para as merendeiras sobre o retorno
as aulas com orientações o FNDE, como higienização,
protocolo de cada instituição. Teve uma roda de conversa com
perguntas pré elaboradas, foi bem produtivo, porém teve
instituição que não teve representante. Terá processo de eleição
do CAE, será entrado em contato com as instituições para que
assim sejam indicados representantes de cada segmento.O
presidente Sérgio agradeceu a nutricionista pelas informações e
assim ambos agradeceram a participação de todos. 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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