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Ata de Reunião Ordinária do Conselho de Alimentação Escolar -CAE
Aos nove dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, 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: Erika Cristina Stein
Vieira, Joseane Ap. Lahr, Marcos Rosa de Oliveira, Maria Ignez Rolim dos Santos,
Patrícia Silvano da Silva, Rachei Degasperi Budim Martineli e Sandra Helena Tinós. A
Sra. Sandra iniciou as atividades com a leitura da ata 'da reunião realizada no mês de
novembro, visto que não houve reunião no mês de dezembro devido à falta de quorum.
Foram realizados apontamentos quanto ao texto da ata da reunião anterior, que será
corrigida e posteriormente assinada. Foi lida a pauta da ordinária, mas antes da discussão
dos tópicos, foi elaborada uma agenda para as reuniões do semestre, a saber: 09/03,
06/04, 11/05, 08/06. A Sra. Sandra esclareceu que esta definição ajudará a organizar o
expediente do conselho e,caso seja necessário, haverá mudança das -datas para as
reuniões. Foi definido que será agendada reunião com o novo diretor do Departamento de
Alimentação - DAE, Sr. Mario Davi do Amaral Veiga, a fim de que o conselho possa
apresentar as ações a serem realizadas em 2017. A Sr.:t Sandra relatou sobre fato da
perda de mais de duas toneladas de carne que estava estocada em câmara fria do DAE.
O fato foi noticiado na imprensa e, além da carne, também foram perdidas milhares de
doses de vacina; a falta de energia elétrica no Núcleo Administrativo Municipal - NAM
pode ter sido a causa desta ocorrência, considerando que não havia gerador que pudesse
manter o abastecimento da câmara fria. Os conselheiros trouxeram outras informações
sobre o fato; a Sra. Sandra pontuou que os fatos serão apurados a partir da
implementação de uma sindicância e que será preciso acompanhar o caso. Os
conselheiros pontuaram sobre o acompanhamento desta demanda. A Sra. Sandra
observou que há consetheiros que não participam das reuniões e que isto é algo
preocupante; visto isto, ela observou que será necessário realizar eleição para cobrir ~~
vacância de representação. Na ocasião, as conselheiras Maria Ignez, Joseane, Erika ~~ _: ~ ,
Patrícia apresentaram a intenção de renunciarem a representação exercida por elas com
base em justificativas pessoais. A Sra. Sandra observou que a eleição deverá ser b
realizada com o apoio do DAE e disse que tratará desta questão na reunião com o Sr. ~
Mario. Ela ainda disseque também será necessário elaborar o piano de ação para o
conselho, considerando que existem inúmeras demandas que devem ser trabalhadas
como a eleição, a revisão do Regimento Interno, a campanha de publicidade do conselho,
o levantamento das escolas com cantina, as visitas, O· acompanhamento e a prestação de
contas dentre outras eventualidades. A intenção é apresentar o plano de ação no próximo
mês. O Sr. Marcos lembrou que é necessário entrar em contato com o setor financeiro
para solicitar a documentação para a realização da prestação de contas. Ele lembrou que
na prestação de contas do ano de 2015 havia sido conversado com o Sr. Aulino, que
assumia atividades no setor durante a antiga gestão, sobre a necessidade da liberação da
documentação fiscal para o acompanhamento mais pontual das contas. A Sra. Sandra
relatou sobre a participação na análise de amostra de merenda realizada no dia 16/01 no
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OAE. Foram testadas amostras de carne, bolacha, creme de chocolate. Participaram da
testagem dois alunos da rede municipal. A Sra. Sandra relatou aos conselheiros sobre a
sua participação na aula inaugural no dia 01/02. Como discutido virtualmente com os
conselheiros, a Sra. Sandra usou a palavra para apresentar quais as atribuições do CAE
e como se dá seu funcionamento, comunicando ainda sobre realização de eleição no
corrente ano. Foi solicitado pela presidente a publicação das atas de 2016 que ainda não
estão na biblioteca do portal educacaorc.com.br. Após a apresentação e discussão da
pauta, recebemos a visita da Sra. Luciana dos Santos que foi convidada a relatar sobre a
questão das cantinas escolares, demanda surgida em mandato anterior do CAE no qual
ela assumia a presidência. Após os esclarecimentos, a Sra. Sandra agradeceu a
presença da Sra. Luciana que se dispôs a colaborar com informações caso fosse
necessário. Nada mais havendo a trata ncerrou-se a reunião na qual Rachei
Degaeri udim Martineli, lavrei a te emais
r e H.T~~
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