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Ao dia dezesseis de agosto do ano de dois mil e dezenove, nas dependências
da Casa dos conselhos, situada à Rua dos Metalúrgicos 77, Centro, às nove
horas, reuniram-se os membros deste Conselho para a realização de reunião
ordinária. O Presidente Dante José Canella Olivas abriu a reunião colocando a
necessidade de colocar um substituto para a vaga de Vice Presidente aberta,
deverá ser marcada uma reunião para eleição, informou também que o
Secretário de Educação pediu uma atenção especial a Cozinha Piloto e foi
formada uma comissão pelo CAE unindo membros representantes dos três
conselhos da Educação CME, CAE e FUNDEB, na visita feita ao local foram
encontradas várias inadequações na infra estrutura do prédio, falta de controte
de estoque e latas de Mucilon vencídas. Foi feito um relatório da visita e
encaminhado a SEMEC uma notificação sobre o ocorrido e demais
observações feitas. A conselheira do CAE Sueli Togeiro disse que o Tribunal
de Contas vem acompanhando bem a situação da merenda escolar, com duas
entregas de alimentos diárias e de boa qualidade, não vendo necessidade de
uma nutricionista em cada escola já que o cardápio é elaborado pela
Nutricionista da Cozinha piloto e se alguma escolar assim o desejar deveria
encaminhar um ofício a SEMEC. Os membros da Comissão ressaltam a
importância das visitas nas escolas e Cozinha Piloto para melhor controle
desse assunto tão importante que é o fornecimento de uma alimentação
variada e saudável. A conselheira Heloísa perguntou sobre a licença prêmio e
HTPC e a conselheira Lourdes respondeu que a Dra. Marcela está em contato
com a Procuradoria para tirar as dúvidas sobre essas questões, aguardando
também parc serem enviados para alteração no Estatuto do Magistério
Municipal que está na Câmara. O Presidente falou sobre a quadra do Lions, a
informação do Corregedor Vinícius é que a PMC entrará com processo contra a
firma que ganhou a licitação e pegou a obra, também se colocou a disposição
para esclarecer sobre os 40/60% do FUNDEB e demais dúvidas que os
Conselhos necessitarem esclarecer. Nada mais havendo a tratar, eu, Kleber
Carvalho, Secretário do CME, lavrei e assinei a presente ata que após será lida
e assinada por todos os pre^sçntes.
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