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Ao dia vinte e quatro de outubro de dois mil e dezenove, às dezoito 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 Dri lard e a representante do Poder Executivo Deise Aparecida R.
da Silva Chalegre. AUSENTES os representantes de Pais de alunos. Aberta a reunião a
Conselhei ra Cle ide nos in formou de uma v is i ta  da Cozinha Pi lo to a Escola Padre
Francisco onde houveram algumas observações e orientações de conduta. A
conselhei ra Suel i  observou que a qual idade,  o preparo e sabor  da a lmôndega
anteriormente citada melhorou muito, o que gerou grande satisfação no Conselho,
porém a conselheira ressalta que as escolas sentem falta das frutas que não estão

chegando,  a Conselhei ra Deise e Cle ide lembraram que a Cozinha Pi lo to não tem local
grande suficiente para o armazenamento de caixas para todas as escolas, porém

colocamos em questão que este problema deve ser solucionado o quanto antes, já que

as frutas tem grande valor nutricional e fazem parte de uma alimentação saudável, as

creches recém frutas normalmente. O ofício para acompanhamento do andamento da

Sindicância aberta sobre as latas de Mucilon já foi enviado para a Corregedoria e

estamos aguardando resposta. Após várias tentativas f inalmente conseguimos o envio

do Formulário SIGECON que foi aprovado com ressalvas. Na retomada das visitas, o

Conselheiro Jefferson se prontif icou a part icipar e os demais membros também, de

acordo com a disponibi l idade de cada um. Cozinha Piloto, Setor de Finanças e Licitação

estão na l ista com mais algumas escolas municipais. Sem mais para o momento, eu,

Cláudia Maria R. P. Costa, Auxil iar Administrativa, lavrei a presente ata que após l ida e


