
CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE

RIO CLARO - SP

Ata da Assembleia da Eleição dos Representantes de Pais de Alunos para o
Conselho de Alimentação Escolar - CAE
Aos dezenove dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, às 18:00 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 treze dos
vinte e seis representantes de Pais de Alunos indicados pelas unidades escolares da rede
municipal de ensino, conforme lista de presença anexa. Os demais indicados não
justificaram a ausência. A Sra. Sandra iniciou a assembleia explicando que este processo
de eleição está sendo realizado porque houve a vacância na representação do segmento
de Pais de Alunos 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 responsabilidade que os candidatos assumem ao se eleger. Após o
esclarecimento de algumas dúvidas a respeito das atividades do conselho, foi solicitado
que os indicados se manifestassem quanto ao interesse pela candidatura das vacâncias
de representação de um titular e dois suplentes. Manifestaram-se o Sr. Sérgio Luis
Guedes e as Sras. Vanessa Erbetta Mahas Bortolin e Hellen Covre Trovó. Não havendo
mais candidatos, foi decidido entre os mesmos qual representação assumiriam. Ficou
assim.estabelecido: membro titular - Hellen Covre Trovó; membro suplente - Sérgio Luis
Guedes; membro suplente - Vanessa Erbetta Mahas Bortolin. Nada mais havendo a
tratar, encerrou-se a reunião na qual eu, Fabiana de Cassia Gallucci, lavrei a presente
ata, assinad~. ~,i e .'~,mm is sentes: . ~ ~ C~
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