
CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE

RIO CLARO - SP

Ata de Reunião Ordinária do Conselho de Alimentação Escolar - CAE
Aos vinte e quatro dias do mês de abril de dois mil e dezessete, às 08:00 horas, estiveram
reunidos nas dependências do Departamento de Alimentação Escolar - DAE, em reunião
ordinária, 05 membros do Conselho de Alimentação Escolar - CAE~ leila Paes da Silva,
Marcos Rosa de Oliveira, Rachei Degasperi Budim Martineli e Sandra Helena Tinós. A
Sra. Sandra iniciou a reunião esclarecendo sobre a necessidade de realizar eleições para
preencher as vacâncias das representações no conselho. Ela apresentou a renúncia de
Maria Ignez Rolim dos Santos e Valdir Aparecido Pires, representantes da Sociedade
Civil. Ela lembrou que outras duas conselheiras informaram que renunciarão também. A
partir disto, os conselheiros verificaram a nsta de membros do conselho para dimensionar
as possíveis vacâncias. A Sra. Sandra esclareceu que alguns conselheiros não participam
das reuniões nem se manifestam justificando a ausência. Ela observou que, segundo o
Regimento Interno, é possível destituir membros ausentes -do conselho. foi decidido que
a Sra. Rachei entrará em contato com os membros para verificar se há o interesse em
permanecerem no conselho e, se necessário orientar sobre a renúncia. Mesmo na
pendência de algumas informações, ficou estabelecido que será realizada eleição para
representantes de Trabalhados da Educação, de Pais de Alunos e da Sociedade Civil. A
Sra. Sandra e a Sra. Rachei se reunirão oportunamente para organizar a documentação e
dar os devidcsencaminhamerrtos para a reafizaçâo das eleições. Nada mais havendo a
tr tar, ncerrou-~e a reuniã~ na qual eu, ~achel Degas~ ~~'"!Y\Mwtil')~~~ a
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