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Ata de Reunião Ordinária do Conselho de Alimentação Escolar - CAE
Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, às 8:00 horas, estiveram
reunidos na Biblioteca da Secretaria Municipal de Educação, em reunião ordinária, 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 dando boas-vindas aos novos conselheiros, a saber: Representantes de
Trabalhadores da Educação - Titular - Ana Paula Bernardinho Cecílio (E. M. Antonio
Sebastião da Silva) / Suplentes - Ramona Vieira Lemos de Alcântara (E. M. Hamilton
Prado) e Eliane de Mello Pereira Terciotti (E. M. Sérgio Hernani FiUipaldi); Representantes
de Pais de Alunos - Titular - Hellen Covre Travó (E. M. Clara Freira Catellano) / Suplentes
- Sérgio Luis Guedes (E. M. Pastor Nephtali Vieira Junior) e Vanessa ErbeUa Mahas
Bortolin (E. M. Dom Pedra I). Representantes das Entidades da Sociedade Civil - Titular -
Camila Arvolea Ribeiro (SENAC - Rio Claro) / Suplente - Mariana Bono de Almeida
(SENAC - Rio Clara), Titular - Andreza R. Marra Abelar (Cooperativa dos Agricultores
Familiares de Rio Claro e Região) / Suplente - Yasmin Andrielli Lopes (Cooperativa dos
Agricultores Familiares de Rio Claro e Região). A Sra. Sandra observou que a Sra. Ramona
será a sua suplente. Com a eleição foi possível regularizar a situação do Sr. Marcos que,
mesmo sendo membro nomeado e ativo, não estava registrado no FNDE. Foi esclarecido
que foi encaminhado ofício solicitando ao Sr. Secretário a publicação do decreto que
nomeia os novos membros. A Sra. Sandra esclareceu também que esteve em conversa
com a Sra. Mônica C. Q. ChristofoleUi, diretora do Departamento Administrativo, para
conversar sobre a dispensa das representantes dos trabalhadores da educação, e na
ocasião foi solicitado o envio de uma minuta de decreto, o que foi rapidamente
providenciado. Aproveitando o ensejo, a Sra. Sandra comunicou que deverá ser realizada
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eleição para Vice-Presidente do CAE, uma vez que a Sra. Leila renunciou. Ela também
esclareceu que os titulares podem se candidatar e que somente eles é que tem direito ao
voto. Ela perguntou aos conselheiros sobre quem teria interesse em se candidatar, mas
não houve nenhuma manifestação. A Sra. Sandra então indicou o Sr. Marcos à Vice-
Presidência justificando que ele é um membro ativo e que tem acompanhado todas as
atividades realizadas pelo conselho no atual mandato. A Sra. Sandra solicitou a
manifestação dos conselheiros e, por aclamação, o Sr. Marcos foi eleito Vice-Presidente.
Dando continuidade à reunião, a Sra. Sandra relatou sobre a falta de itens como leite e
feijão nas escolas onde ela trabalha; ainda, ela foi questionada sobre a falta de alguns itens
na creche onde o filho dela é aluno. Frente a isto, ela realizou uma consulta aos $:
conselheiros e foi decidido que seria solicitado esclarecimento ao DAE sobre a falta de
gêneros alimentícios na rede pública. Além deste questionamento, houve o
encaminhamento de algumas outras demandas relativas às atribuições do CAE. A Sra. .
Sandra procedeu à apresentação de resposta a uma série de ofícios encaminhados no '. E
início deste mês, a saber: 1) Foi estabelecido a adoção de procedimentos de apresentação r;l
dos cardápios para ciência e assinatura do CAE antes do envio para as unidades escolares; \.ff o)

2) Recebimento dos Informes emitidos pelo DAE às unidades escolares até o presente -~ L__?
momento e a adoção de procedimento de envio dos informes via mensagem eletrônica ao ~ H
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CAE; 3) Recebimentos dos documentos que compuseram o processo de sindicância da
perda de produtos cárneos ocorrido em abril deste ano; 4-) Recebimento de demonstrativo
que indica a prestação de contas parcial da EEx. no Sistema de Gestão de Prestação de
Contas - SIGPC / FNDE, estando o município adimplente; 5) Recebimento de informações
e documentos para o acompanhamento da interdição da E. M. Agrícola Rubens Foot
Guimarães para o abate e manipulação de produtos cárneos; 6) Recebimento de resposta
à solicitação de formação específica à rede municipal e comunidade escolar relativa à
educação alimentar e nutricional e a solicitação do Secretário da Educação Adriano Moreira
de documentação sobre demanda relativa às cantinas escolares; 7) Recebimento de dossiê
do DAE sobre encaminhamento de reclamações sobre a qualidade de produtos cárneos às
empresas fornecedoras. Após a apreciação e discussão sobre a documentação recebida,
o Sr. Marcos apontou sobre a necessidade de solicitar informações sobre como é realizado
o controle de recebimento dos gêneros alimentícios nas escolas. A Sra. Sandra posicionou
que será preciso verificar isto diretamentenas escolas para então questionar com base na
realidade, Surgiu também o questionarnento sobre a divulgação dos cardápios, uma vez
que nem toda unidade escolar faz a publicidade do mesmo. A Sra. Ramona e o Sr. Sérgio
questionaram sobre a qualidade da água das escolas e sobre o acompanhamento disto. O
Sr. Marcos apontou sobre a necessidade do conselho acompanhar os processos de
licitação, assim como ter conhecimento decomo são dimensionados os pedidos de gêneros
alimentícios, Os conselheiros pontuaram sobre a necessidade de esclarecer sobre esta
questão, A Sra. Sandra esclareceu que estas questões serão encaminhadas ao DAE a fim
de que seja melhorado o acompanhamento da merenda pelo CAE. O Sr. Marcos
apresentou uma Moção de Aplauso à Sra. Sandra pelo trabalho desenvolvido junto ao CAE.
A Sra. Sandra agradeceu ao conselheiro peio encaminhamento. A próxima reunião
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ordinária do conselho ficou rnarcadapara o dia 13 de novembro, às 14hOO, na Biblioteca
do SME. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião na qual eu, Fabiana de Cassia

Gallucci, lavrei a p:~º,~ada por~ mim e pelos dema.is
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