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Aos seisdias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, foi
realizada uma reunião remota através do aplicativo Meet,
respeitando as normas da Organização Mundial da Saúde
devido a Pandemia de COVID – 19. Reuniram-se os
representantes do Conselho de Alimentação Escolar de Campo
Magro:Josyane Silva Fernandes, representante da Sociedade
Civil; Tadeu Luiz Manfron Junior, representante do Poder
Executivo; Tatiane Cristina Dina Dembicki,Lucimara Santos
Zandoná, Neusa de Jesus Chiquitti, Clarice Terezinha
Sandri,representantes dos docentes; Débora Karana
Menegusso, Katllyn Guedes Pereira, José Doin Cordeiro Filho,
representantes dos Pais de alunos; Andréa Rech Marques
Santos, nutricionista e Secretaria de Educação Giovana Mion
Casagrande. A secretaria Giovana iniciou a reuniãodando boas
vindas a todos e apresentou aos membros presentes, a
presidente do Conselho Tatiane Dembicki, que por sua vez
agradeceu a oportunidade de fazer parte do Conselho e se
colocou a disposição dos membros. Em seguida, Giovana
fezum breve esclarecimento sobre as funções ou ações dos
Conselheiros e a importância de estar atuando e fiscalizando
cada ação desenvolvida nas instituições escolares. A
nutricionista deu continuidade, informando sobre a chamada
pública que se encontra em processo de execução, tem
realizado análise de amostras dos produtos, comentou sobre a
entrega dos kits alimentos e sua composição, bem como o
cardápio elaboradopara as instituições do nosso município. Em
relação às amostras de produtos, ficou esclarecido que alguns
dos produtos enviados para análise são aprovados e outros
reprovados, sendo que são devidamente registrados, através de
fotos e documentos, ficandodisponível na secretaria para
conferência posterior, caso seja necessário.Quanto às entregas
de kit, o Senhor José levantou uma questão relacionada aos kits
que ficam ociosos nas instituições, ou seja, aqueles que os
responsáveis não vão retirar. O que é feito, ou se poderia ser
entregue para outras famílias. Foi esclarecido que o kité direito
dos alunos matriculados nas instituições escolares e devem ser
direcionados aos mesmos, caso tenha kit para ser entregue, as
diretoras tem orientação para realizar uma busca ativa e caso
não tenha sucesso, o mesmo deverá ser redistribuído a outra
família cadastrada no sistema. Seguindo com a pauta, foi
apresentada a carteirinha confeccionada para que seja utilizada
pelos membros nas visitas as instituições, logo em seguida, a
presidente Tatiane, solicitou sealgum membro teria a
disponibilidade para ser o secretário(a) do nosso Conselho, a
Senhora Lucimara Santos Zandoná se prontificou e foi eleita
por aclamação, ficando então responsável em redigir as atas e
demais demandas do cargo. As datas das próximas reuniões
foram estabelecidas nesta reunião, assim como o plano de ação
para 2022, ficou como tema a ser abordado no próximo
encontro. O regimento interno será disponibilizado aos
membros pelo whatsap, para servir como leitura e estudo. Nada
mais havendo a tratar, eu Tatiane Cristina Dina Dembicki,
lavrei a presente ata que será lida e assinada por todos os
participantes.
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