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Ata de Reunião Ordinária do Conselho de Alimentação Escolar - CAE
Aos vinte e nove dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis, às 14:00 horas,
estiveram reunidos nas dependências do Departamento de Alimentação Escolar - DAE,
em reunião ordinária, os membros do Conselho de Alimentação Escolar - CAE: Fabiana
de Cássia Gallucci, Leila Paes da Silva, Marcos Rosa de Oliveira, Patrícia Silvano da
Silva, Rachei Degasperi Budim Martineli, Sandra Helena Tinós e Valdir Aparecido Pires. A
Sra. Sandra esteve em licença maternidade e retomou às suas atividades neste mês. A
Sra. Leila, que assumiu a presidência do conselho durante este período, iniciou a reunião
relatando sobre as atividades desenvolvidas durante o período. A Sra. Sandra informou
que participou de reunião realizada pelo futuro Secretário da Educação, Sr. Adriano
Moreira, com os presidentes dos conselhos da educação, a saber: CACS-FUNDEB,
Conselho Municipal de Educação de Rio Claro - COMERC, e o Conselho de Alimentação
Escolar - CAE. Ela relatou que o futuro secretário apresentou um plano de ação para sua
gestão e a distribuição dos cargos na Secretaria Municipal de Educação - SME. Foi
esclarecido que há intenção de fortalecer a parceria entre a SME e os conselhos. Os
presidentes apresentaram algumas questões relativas ao expediente de cada conselho. A
Sra. Sandra apontou a necessidade de revisão do Regimento Intemo do conselho a fim
de que seja contemplada as mudanças da legislação vigente. A proposta é de elaborar
um plano de ação para o exercício de 2017 a fim de que a revisão de Regimento Interno,
assim como outras demandas do conselho sejam atendidas. O Sr. Marcos apontou sobre
a necessidade da participação dos conselheiros no acompanhamento dos processos
licitatórios relativos à aquisição de gêneros alimentícios. Ele ainda observou sobre a
necessidade de publicidade do conselho para divulgar as atividades desenvolvidas junto
às Unidades Escolares. Em reuniões anteriores foi discutido sobre a colocação de caixas
de sugestão nas escolas da rede pública em Rio Claro (escolas municipais e 'estaduais)
com a finalidade de coletar informações sobre a merenda oferecida, assim como
felicitações, reclamações e sugestões. Fabiana comentou que encontrou um modelo de
pôster que divulga o conselho de alimentação e sugeriu que o mesmo também seja
encaminhado às escolas. A Sra. Fabiana apresentou uma carta de renúncia; ela será
substituída por sua suplente e será realizada a indicação de um novo representante do
Poder Executivo para ocupar a vacância de suplente. Nada mais h~' endo a tratar,
encerrou-se a reunião na qual eu, Fabiana á i Gs:I}lu~ la~rei .Pf sente ata,
assinada por mim e I<? de . resentes: . rJ. I 11w\U, , . --
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