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ATA DA REUNIÃO DO CAE DIA O7l02l2019

Ao dia sete de fevereiro de dois mi l  e dezenove, às 18hs na Casa dos Conselhos deu-se

início a Reunião Ordinária do CAE, a Presidente Luciana recebeu o Certi f icado de Honra
ao Mérito conferido a este Conselho em comemoração aos dez anos de existência da
Casa, também foi entregue ofício do CMDCA com reclamação quanto à qualidade da
merenda escolar, o ofício também convida um part icipante deste Conselho a partícipar

da reunião do CMDCA que acontecerá dia 28/02, o conselheiro Jefferson e a

conselheira Cleide sugeriram que a nutricionista da Cozinha Piloto compareça a esta

reunião e a Presidente também se comprometeu a part icipar estendendo o convite a
quem mais quiser e puder comparecer. Parecer sobre a visita feita a escola Lions no

dia 0L de novembro de 2018, a infra-estrutura é inadequada para atender aos alunos,

o refeitório é muito ruim, é de máxima urgência resolver o problema da abertura

existente no refeitório que dá acesso direto a "l ixeira" da comunidade possibi l i tando à

entrada de roedores e insetos prejudiciais a saúde. Será feito um ofício para Secretaria

Municipal de Educação com cópia para Diretora da Escola Lions solicitando
providências urgentes e efetivas para solução deste problema. A conselheira Sueli
pede que as visitas às demais escolas sejam retomadas, na sequência deste mês de

fevereiro f icou determinado que serão CAIC José Diogo Bastos, Escola Joaquim

Rebouças de Carvalho Netto e Escola Padre Mauríl io Tomanik, dia e horário a ser

definido. Próxima reunião CAE já f icou agendada para dia 07/03/19 às 18hs neste

mesmo local. Sem mais para o momento, eu, Cláudia Maria R,P. Costa, Auxil iar

Administrativa, lavrei e assinei a presente

os presentes.
ue após perá l ida e assinada por todos
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