
Ata de Reunião Ordinária do Conselho de Alimentação Escolar - CAE
Aos quatorze dias do mês de março 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: Joseane Aparecida
Lahr, Leila Paes da Silva, 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 a reunião com a leitura da ata da ordinária de fevereiro e observou
sobre a necessidade de incluir mais informações a respeito do que foi discutido. Foi
relatado sobre a reunião realizada em 16/02, às 14hOO,com o Sr. Mario Davi do Amaral
Veiga, diretor do Departamento de Alimentação Escolar. A Sra. Rachei, secretária do
conselho, também acompanhou a reunião. A Sra. Sandra relatou sobre as atividades do
conselho e pontuou sobre as prioridades para 2017, como a elaboração do Plano de Ação
e o planejamento do acompanhamento das escolas. O Sr. Mario posicionou sobre a
importância do apoio às atividades do conselho e questionou sobre a atual composição. A
Sra. Sandra esclareceu que haverá necessidade de realizar eleições porque vários
conselheiros declararam a intenção de renunciarem à representação. O Sr. Mario se
colocou à disposição do conselho para colaborar no que for preciso. A Sra. Sandra
esclareceu que será dado início ao processo de eleição e no próximo mês já serão
emitidos os ofícios aos diferentes segmentos de representação. A Sra. Sandra qUestionou~
o Sr. Mario sobre o episódio de perda de came ocorrido em janeiro deste ano; o Sr. Mario
respondeu que foi aberta sindicância para a apuração dos fatos a fim de que sejam .
sanadas as dúvidas sobre a responsabilidade do ocorrido. Dando sequência à reunião, a
Sra. Sandra observou que deverá ser iniciado processo de prestação de contas; ela
esclareceu que for ampliado o prazo para a prestação das contas e que, conforme o
Regimento Interno, deve ser nomeada comissão que cuidará de tal tarefa. A partir de
conversa entre os conselheiros foi estabelecido que o Sr. Marcos ocupará a Presidência
da Comissão de Prestação de Contas, acompanhado pela Sra. Sandra - 18. Secretária e
pela Sra. Leila - 28. Secretáriá. Foi esclarecido que fica vedada a nomeação dos ~
representantes do Poder Executivo para comporem a referida comissão. A primeira ação ~
da Comissão de Prestação de Contas será a solicitação dos documentos relativos à
execução do PNAE. A Sra. Sandra comunicou que a Sra. Mônica C. Q. Christofoletti,
diretora do Departamento Administrativo, procurou o conselho e solicitou informações
para responder a uma pergunta do questionário do Tribunal de Contas relativa ao CAE, a
saber. 20 - O Conselho de Alimentação Escolar elaborou atas que permitam atestar as
condições físicas/estruturais da cozinha, higienização e acondicionamento dos alimentos,
bem como avaliar o cardápio e sua aceitação pelos alunos, considerando itens como
quantidade e qualidade, variedade, respeito aos hábitos locais e regionais, adequação ao
horário, conservação e manuseio dos alimentos e condições higiênicas dos locais de
preparo e serviço? Após discussão sobre a pergunta, e considerando as atividades
desenvolvidas pelo conselho no último ano, é possível afirmar sobre as ações descritas
na consigna. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião na qual eu, Rachei
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