
SINDICATO DOS TRABALHADORES
DO SERViÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE RIO CLARO· SP

ATA DE ELEiÇÃODE NOVOS CONSELHEIROSQUE COMPLETARÃO O ATUAL MANDATO
(2014/2018) DO CAE, CONFORME DISPOSTO NO INCISO 11 DO ARTIGO 34 DA

RESOLUÇÃOCD/FNDE Nº 26 DE 17 DEJUNHO DE 2013.

No dia de hoje, vinte e oito de setembro de dois mil e dezessete, às 17h30min na Sede
do Sindicato do Trabalhadores do Serviço Publico Municipal de Rio Claro/SP, esteve
presente coordenando a eleição para os novos representantes a Diretora Sindical,
Luciana de Lourdes dos Santos com o acompanhamento da Presidente do CAE, Sandra
Helena Tinós. Estiveram presentes servidores da educação. Foi explicado aos
interessados sobre o funcionamento e responsabilidades do CAE, a necessidade dos
encontros ordinários/mensais e esporadicamente os extraordinários, que no início do
ano é feito uma agenda entre os pares para decidir sobre o calendário de encontro das
reuniões ordinárias e demais funcionamentos. Diante do exposto, as pessoas puderam
se inscrever, considerando a necessidade hoje por motivos de solicitação de saída, um
titular e dois suplentes de representantes das entidades de trabalhadores da
educação e de discentes, indicados pelos respectivos órgãos de representação, a
serem escolhidos por meio de assembleia específica para tal fim. Nesse caso de
reposição, foram eleitas por aclamação para ser titular a Servidora Ana Paula
Bernardino Cecílio e sua suplente Eliane de Mello Pereira Terciotti e para suplente da
Sra. Sandra Helena Tinós a servidora Ramona Vieira Lemos de Alcantara. As mesmas já
receberam o Regimento Interno, a lei da Criação do Conselho e o titular recebeu
também a Cartilha para Conselheiros do Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE). Segue anexo a essa ata a lista de presentes. Nada mais havendo, eu Luciana de
Lourdes dos Santos, lavro e assino essa ata e a encaminho para a Presidente do
Conselho de Alimentação Escolar para as providências de posse.
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