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RIO CLARO - SP

Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Atimentação Escolar - CAE
Aos nove dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, às 9:00 horas, estiveram reunidos
nas dependências do Departamento de Alimentação Escolar - DAE, em reunião
extraordinária, 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 justificando sobre a importância da pauta. Ela
relatou sobre a falta de alguns itens da merenda (achocolatado e leite) em uma das escolas
onde trabalha. Na creche que seu filho frequenta, a diretora relatou sobre a falta de feijão
e produtos cárneos. Ela também informou que no mesmo período recebeu relatos de
servidores sobre a falta de alguns ttens da merenda nas escotas onde trabalham. Frente a
isto, ela buscou explicações junto ao Sr. Mario, diretor do DAE, mas não obteve
informações. Assim sendo, ela convocou esta reunião a fim de discutir com o conselho
sobre quais providências deverão ser tomadas nesta situação. O conselho decidiu
encaminhar um ofício para o Secretário da Educação e o Prefeito Municipal solicitando
esclarecimento sobre a falta dos itens da merenda. A Sra. Sandra informou que será
necessário realizar visitas às escolas com a finalidade de verificar sobre a falta dos itens de
merenda. O Sr. Marcos questionou sobre o controle de entrada e saída de gêneros
alimentícios nas escolas, sobre como isso é realizado; ele sugeriu realizar a verificação dos
romaneios de entrega de merenda nas escolas. O Sr. Marcos ainda observou sobre a
necessidade de requisitar novamente a documentação referente às informações prestadas
pelo diretor do DAE quando da reunião de esclarecimento sobre a perda de produtos
cárneos em abril deste ano. Também, há necessidade de documentar o-caso da Escola
Agrícola visto que nenhuma documentação foi encaminhada ao conselho. Desta forma, o
conselho solicitará novamente a documentação dos casos acima referidos. Aproveitando a
menção à Escola Agrícola, a Sra. Sandra observou que segundo a Resolução CD/FNDE
no. 26 de 17 e junho de 2013, a nova gestão deve firmar um Termo de Compromisso junto
à Secretaria de Sáúde e à Secretaria de Agricultura a fim de que haja o controle de
qualidade dos gêneros alimentícios adquiridos para a merenda escolar. A partir disto,
decidiu-se que será solicitado ao Secretário de Educação uma cópia do Termo de
Compromisso que, segundo a Resolução citada, deveria ter sido apresentada ao CAE na
mudança de gestão. A Sra. Sandra informou que em 31 de agosto terminou o prazo para a
prestação de contas parcial a ser realizada pelo município no SIGPC. Com o objetivo de
realizar o acompanhamento da prestação de contas, serão solicitadas informações sobre
isto vísto que não é possível fazer a visualização das informações parciais no StGECON.
O Sr. Marcos comentou que, oportunamente, será preciso solicitar informações sobre a
previsão orçamentária para a aquisição de gêneros alimentícios por meio do PNAE. Nada
mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião na qual eu, Rachei Oegasperi Budim Martineli,
lavrei a presente ata, assinada p r mim e pelos demais
presentes: ./ c1.N ~
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