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Aos vinte e oito dias de setembro de dois mil e vinte e dois a
reunião foi realizada presencial e via meet. Estiveram
presentes: Tatiane Cristina Dina Dembicki, Lucimara Santos
Zandoná, Clarice Terezinha Sandri - representantes de
docentes; Célia Maria Machado Fillus, Joziany Silva
Fernandes, Zélia do Rocio dos Santos Morais e Vanice
Terezinha Wolete Machado - 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;
José Doin Cordeiro Filho - representante de pais e alunos;
Claudia Eliane Pampuch de Oliveira, técnica da Secretaria
Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. A presidente
do Conselho de Alimentação Escolar Tatiane iniciou a reunião
dando as boas-vindas aos participantes. Em seguida,
comunicou a todos a data da próxima reunião. Relembrou
sobre os relatórios das visitas às instituições e sua importância
para o Conselho de Alimentação Escolar, sempre em busca de
soluções. Mostrou o modelo de relatório, enfatizando que o
mesmo se encontra no grupo de whatsapp para ser utilizado e
feito anotações durante as visitas às escolas ou Cmeis. A
presidente abriu espaço para que os participantes pudessem
falar sobre as visitas e os locais visitados. Até o momento
foram realizadas visitas nas escolas: João Menegusso Filho,
Palmas, Bom Pastor, Hemetério Torres e Sagrada Família, além
dos Cmeis: Júlia Lugarini Menegusso, Aníbal Khury e Ester
Woller Borowski. A conselheira Josiany comentou sobre sua
visita à Escola Municipal João Menegusso Filho, onde elogiou
o trabalho, cuidado e responsabilidade desenvolvidos lá. A
presidente elogiou os participantes pela quantidade de
instituições visitadas. Logo em seguida, as nutricionistas
Tathiana e Thaynná apresentaram aos conselheiros as ações
realizadas pelo Departamento de Alimentação, como:
capacitação dos manipuladores feita em escolas e Cmeis,
cartazes nas cozinhas das instituições lembrando sobre
informações como higiene e manipulação, visitas técnicas nas
escolas e Cmeis (qualidade, higiene de manipuladores), Projeto
Horta na Escola (a ser finalizado em outubro) onde boa parte
das escolas já estão fazendo a colheita do que foi plantado e
ainda, pretendem realizar ações nas instituições trabalhando a
Alimentação Saudável. Foi apresentado também sobre a
aquisição, seleção dos alimentos e todo seu processo, de acordo
com o Pregão 78/2022, onde as empresas enviam amostras dos
alimentos, as nutricionistas fazem a verificação destes
alimentos, fotos a serem enviadas para licitação – 30% no
mínimo – agricultor local, empresas: Cooperlargo, Provale. O
conselheiro José falou sobre o curso que fez promovido pelo
CECANE PR que faz parte da ação educativa “CAE EM
DEBATE: Onde os saberes se encontram” e explicou que
foram abordadas várias situações, soluções e
encaminhamentos. A presidente do CAE Tatiane agradeceu ao
conselheiro José pelas contribuições que trouxe para a reunião.
Também agradeceu a presença dos demais conselheiros. Sem
mais nenhuma dúvida, eu, Lucimara Santos Zandoná, lavrei a
seguinte ata, que será lida e assinada por todos os participantes:
 
Lucimara Santos Zandoná
Célia Maria Machado Fillus
Clarice Terezinha Sandri
Claudia Eliane Pampuch de Oliveira
José Doin Cordeiro Filho
Joziany Silva Fernandes
Luiz Manfron Junior



Tathiana Carestiato
Tatiane Cristina Dina Dembicki
Thaynná Boza
Vanice Terezinha Wolete Machado
Zélia do Rocio dos Santos Morais

 
Publicado por: 

Mariana da Cruz Zelinski 
Código Identificador:FC79498C

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
no dia 20/10/2022. Edição 2629 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site: 
https://www.diariomunicipal.com.br/amp/


