
CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE

RIO CLARO - SP

Ata da Assembleia da Eleição dos Representantes de Entidades da Sociedade Civil
para o Conselho de Alimentação Escolar - CAE
Aos dezenove dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, às 17:00 horas, estiveram
reunidos em assembleia de eleição no Auditório 11 da Secretaria Municipal da Educação,
os membros do Conselho de Alimentação Escolar - CAE: Fabiana de Cassia Gallucci,
Marcos Rosa de Oliveira, Sandra Helena Tinós e Rachei Degasperi Budim Martineli; as
novas representantes dos Trabalhadores da Educação recentemente eleitas: Ana Paula
Bernardino Cecílio, Eliane de Mello Pereira Terciotti e Ramona Vieira Lemos; e as
representantes de Entidades da Sociedade Civil: Camila Arvolea Ribeiro e Mariana Bono
de Almeida (SENAC - Rio Claro), Andreza R. Marra Abelar (Cooperativa dos Agricultores
Familiares de Rio Claro e Região). A Sra. Yasmin Andrielli Lopes, também indicada pela
Cooperativa dos Agricultores Familiares de Rio Claro e Região justificou a sua ausência.
Houve a manifestação do Sindicato dos Bancários de Rio Claro e Região que comunicou
que não faria indicações e do Sindicato dos Empregados da Indústria de Energia Elétrica
que consultaram sobre a indicação de representantes a destempo do período de
encaminhamento estabelecido neste processo de eleição. A Sra. Sandra iniciou a
assembleia explicando que este processo de eleição está sendo realizado porque houve a
vacância de representação no segmento de Entidades da Sociedade Civil devido à
ocorrência de renúncias e destituições, sendo necessário fazer a substituição dos
membros a fim de que haja o cumprimento do mandato em vigor. Os membros do
conselho apresentaram as atribuições do CAE, explicando sobre a composição e o
funcionamento, bem como sobre as atividades desenvolvidas pelo conselho. Houve a
apresentação sobre como está organizado o processo de eleição e sobre a
responsabifidade que os candidatos assumem ao eleger-se. Foi solicitado que as
indicadas se manifestassem quando ao interesse pela candidatura das vacâncias de
representação de dois titulares e dois suplentes. As indicadas sugeriram que fossem
mantidas as indicações realizadas pelas entidades, a saber: membro titular - Camila
Arvolea Ribeiro, membro suplente - Mariana Bono de Almeida; membro titular - Andreza
R. Marra Abelar, membro suplente - Yasmin Andrielli Lopes. Todos concordaram com a
sugestão apresentada. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião na qual eu,
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