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RIO CLARO - SP

Ata de Reunião Ordinária do Conselho de Alimentação Escolar - CAE
No quinto dia do mês de setembro de dois mil e dezessete, às 8:00 horas, estiveram
reunidos nas dependências do Departamento de Alimentação Escolar - DAE, em reunião
ordinária, os membros do Conselho de Alimentação Escolar - CAE: Fabiana de Cassia
Gallucci, Marcos Rosa de Oliveira, Sandra Helena Tinós e Rachei Degasperi Budim
Martineli. A Sra. Sandra deu início à reunião colocando em pauta as definições da
organização da documentação para a eleição das vacâncias nas representações de pais
de alunos, trabalhadores da educação e sociedade civil. Ela informou que serão arquivados
os ofícios produzidos em maio para que haja a elaboração e a emissão de nova
documentação. Para a representação de pais de alunos será solici1âdo que a Secretaria
Municipal de Educação comunique as escolas que deverão realizar a indicação de seus
representantes. Para a representação dos trabalhadores da educação será solicitado ao
Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de Rio Claro - SINDMUNl que
comunique os servidores sobre a eleição. Para a indicação da sociedade civil serão
comunicados sindicatos e entidades. Havendo a indicação dos representantes serão
agendadas as assernbleias para a realização das eleições. O Sr. Marcos salientou sobre a
necessidade de solicitação dos cardápios a fim de que o conselho possa realizar o
acompanhamento da oferta de merenda escolar. Outro ponto observado por ele se refere
à verificação dos extratos de recebimento da verba do PNAEe o acompanhamento dos
processos de licitação, a fim de que hajam informações que possam contribuir durante a
prestação de contas. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião na qual eu, Rachei
Degasperí Martineti, lavrei a presente ata, assmada cor mim e pelos d m i
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Rua Dr. Etoy Chaves, 326S tNúdeo Administrativo Mtrnidpal- filAM}
Alto Santana - CEP 13504-186 - Rio Claro/SP

Telefones: 193522-1969/ Email: allmentacaoescolar.caegagrnail.com


