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Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Alimentação Escolar - CAE
Aos nove dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, às 8:00 horas,
estiveram reunidos em reunião extraordinária nas dependências do Departamento
de Alimentação - DAE, 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 iniciou a reunião apresentando a
pauta, a saber; 1) Decreto. no ... 10.2.31.de 18.. de dezembro de 2014; 2)
Formalização das renúncias; ,:3) Destituições .. Areunião foi convocada para
atender a legislação vigente no que tanqeaos pontos de pauta. A Sra. Sandra
esclareceu que no Decreto no. 1.0.231 de 18 de dezembro de 2014 constam dois
suplentes a mais na representação de pais de alunos. Ocorre que um destes
suplentes, o Sr. Marcos Rosa de Oliveira, atualmente, é o único membro ativo
desta representação. Em consulta ao FNDE. foi orientado que fosse realizada a
regularização deste membro quando da eleição do conselho. Com relação às
renúncias, tem-se: §14 do Art. 34 da Resolução CD/FNDE no. 26, de 17 de junho
de 2013: "Após a nomeação dos membros do CAE, as substituições dar-se-ão
somente nos seguintes cesos.J «mediente renúncia expressa do conselheiro; " -
por deliberação do segmento representado; e 11I - pelo descumprimento das
disposições previstas no Regimento Interno de cada Conselho, desde que
aprovada em reunião convocada para discutir esta pauta específica." A Sra.
Fabiana apresentou as renúncias entregues pelos seguintes conselheiros:
membro titular - JoseaneAp. Lahr, e. membro suplente - Beatriz Colletti
Guimarães (representantes de Trabalhadores de Educação - docentes); membro
titular - Leila Paes da Silva (Vice-Presidente) , ~ membro titular - Erika Cristina
Stein Vieira (representantes d~ Pais .de Â!unos);. membro titular - Maria Ignês
Rolim dos Santos, membro suplente - Valdir Aparecido Pires (representantes de
Entidades da Sociedade Civil). Para as destituições será considerado o Inciso IV
do Art. 5° do Regimento Interno .do Conselho de Alimentação Escolar: "IV - Pelo
não comparecimento injustificado às sessões do CAE, em três reuniões ordinárias
e extraordinárias consecutivas ou em cinco alternadas; ou ainda que justificada a
ausência, ocorra falta consecutiva por mais de cinco reuniões sejam ordinárias ou
extraordinárias." Ficam destituídos os seguintes membros: membro suplente -
Luciane Correa da Silva Fim (representante de Trabalhadores da Educação -
docente); membro suplente -'- Annie Nicole F. Caparrotti, membro suplente -
Ricardo Costa de Lima, e membro suplente - Patrícia Silvano da Silva
(representantes de Pais de Alunos); membro titular '- Fabio Luis Alves, e membro
suplente - Sebastião da Silva Carvalho (representantes de Entidades da
Sociedade Civil). Após as renúncias e as destituições, o Sr. Marcos Rosa de
Oliveira, conforme as disposições do Regimento Interno deste conselho, assume a
titularidade da representação qe pais" alunos, devendo ser eleitos três novos
representantes para assumir urna titularidade e duas suplências faltantes. Nada
mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião na qual eu, Fabiana de Cassia
Gallucci, I vr ,i . a p~esente ata, .ass~nada p.or . i J~--QP~s de~ais
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Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Alimentação Escolar - CAE
Aos nove dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, às 8:00 horas,
estiveram reunidos em reunião extraordinária nas dependências do Departamento
de Alimentação - DAE, 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 iniciou a reunião apresentando a
pauta, a saber: 1) Formalização das renúncias; 2) Destituições. A reunião foi
convocada para atender a legislação vigente no que tange aos pontos de pauta.
Com relação às renúncias, tem-se: §14 do Art. 34 da Resolução CD/FNDE no. 26,
de 17 de junho de 2013: "Após a nomeação dos membros do CAE, as
substituições dar-se-ão somente nos seguintes casos: I - mediante renúncia
expressa do conselheiro; /I - por deliberação do segmento representado; e 11I-
pelo descumprimento das disposições previstas no Regimento Interno de cada
Conselho, desde que aprovada em reunião convocada para discutir esta pauta
específica." A Sra. Fabiana apresentou as renúncias entregues pelos seguintes
conselheiros: membro titular - Joseane Ap. Lahr, e membro suplente - Beatriz
Colletti Guimarães (representantes de Trabalhadores de Educação - docentes);
membro titular - Leila Paes da Silva (Vice-Presidente), e membro titular - Erika
Cristina Stein Vieira (representantes de Pais de Alunos); membro titular - Maria
Ignês Rolim dos Santos, membro suplente - Valdir Aparecido Pires
(representantes de Entidades da Sociedade Civil). Para as destituições será
considerado o Inciso IV do Art. 5° do Regimento Interno do Conselho de
Alimentação Escolar: "IV - Pelo não comparecimento injustificado às sessões do
CAE;. -em três reuniões ordinárias e extraordinárias consecutivas ou em cinco
alternadas; ou ainda que justificada a ausência, ocorra falta consecutiva por mais
de cinco reuniões sejam ordinárias ou extraordinárias." Ficam destituídos os
seguintes membros: membro suplente - Luciane Correa da Silva Fim
(representante de Trabalhadores da Educação - docente); membro suplente -
Annie Nicole F. Caparrotti, membro suplente - Ricardo Costa de Lima, e
membro suplente - Patrícia Silvano da Silva (representantes de Pais de Alunos);
membro titular - Fabio Luis Alves, e membro suplente - Sebastião da Silva
Carvalho (representantes de Entidades da Sociedade Civil). Nada mais havendo a
tratar, encerrou-se a reunião na qual eu, Fabiana de Cassia Gallucci, lavreii
presente ~. as~inada por mim e 1'l \ ~I~ -o, I...demai \
presentes:· 13ol.N~~~1~J-~W\I).nbJJJ.:,
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