
È"t&t*

tilr
ç/CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
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Ao dia dez de setembro de dois mil e dezenove, às oito horas na Casa dos Conselhos reuniram-se os
membros do CAE. PRESENTES: Luciana Lima E. Ferreira (Presidente), as Representantes dos
Trabalhadores da Educação: Sueli Aparecida Brandão Togeiro e Cleide Luciana Costa Matoso,
Representante de Entidades civis organizadas: Jefferson Drilard, as representantes da SEMEC Ana Teresa
e Rafaela e o Representante da Cozinha Piloto Lucas Fonseca. AUSENTES: os representantes do Poder
Executivo e dos Pais de Alunos. O objetivo desta reunião é a análise das notas fiscais 2018 e o
preenchimento do Formulário SIGECON, as informações sobre o QESE e os ltYo da Prefeitura não
vieram. O Conselheiro Jefferson questionou se a situação da compra de agricultura familiar ainda estava
pendente e Ana Teresa confirmou que esta situação foi regularizada com chamamento público para
agricultura familiar, o objetivo é incentivar o plantio local, porém não tendo quantidade suficiente pode-
se complementar com assentamentos da região, como a Associação de ltajubá, outra associação está
sendo formada na Várzea Alegre e aumentará o fornecimento local. Lucas Fonseca esclareceu que
também há compra de arroz de agricultura familiar, não só arroz índustrializado. A Conselheira Cleide e
os demais presentes relembraram que por falta de pagamentos os agricultores locais nem tinham mais
interesse em fornecer para a PMC, mas devido à insistência do Governo Federal a situação melhorou
para os dois lados, os pagamentos estão sento efetuados em dia e se percebe mais interesse em
fornecimento. A indústria alimentícia JADE continua sendo uma das maiores fornecedoras do município
tendo um amplo catálogo de produtos e vencendo a maioria dos pregões. De acordo com as notas e
afirmação dos responsáveis nos meses que não tem aula, não tem compras, este pedido foi feito pelo

Secretário para que não sobre muitos produtos em estoque correndo risco de perder a validade, o
planejamento está bem controlado este ano. A Conselheira Sueli questionou sobre o andamento da
Sindicância das latas de Mucilon vencidas e realmentê só haverá maiores informações com o ofício que
será enviado ao Corregedor, a partir do momento que o processo é entregue só ele acompanha o
andamento, Segundo Lucas o descarte das latas ainda não foi feito e quando acontecer o CAE será
avisado e a Vigilância Sanitária estará presente para fornecer o laudo. De acordo com as informações
que o CAE recebe online, mesmo com o atraso no preenchimento do formulário a verba da alimentação
está regular e caiu neste últ imo dia três de setembro. O Conselheiro Jefferson pede para lembrar que é
obrigação da PMC fornecer os equipamentos de proteção individual que não estão à disposição, nem há
fornecimento de uniformes conforme é exigido o uso dentro das cozinhas escolares e Cozinha Piloto, os
presentes têm dúvidas sobre qual verba permitif ia esta compra. Às dez horas começou o
preenchimento do Formulário online, a resposta da questão 11 corresponde exclusivamente a Cozinha
Piloto, a questão sobre a verba do programe Mdis Educãção responde que só vai para duas escolas, CAIC
e LIONS. O EJA está funcionando no Arnolfo Azevedo e tem meÍendeira, cardápio e fornecimento de
insumos regulares. No questionário lembra-se da necessidade da formulação do regimento Interno do
CAE, será marcada uma reunião para resolver isto. lnfelizmente devido à falta de quórum o formulário
foi terminado, mas não enviado, será marcada uma próxima reunião com convocação para a leitura aos
demais e envio do mesmo. Foi pedido um ofício pára a situação perigosa constatada em visita de um fio
exposto na escola Rebouças, será enviado, Sem mais para o momento, eLl, Cláudia Maria R. P. Costa,

demais presentes.  y
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