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ATA DA REUNIÃO CAE 

Ao dia cinco de março de dois mil e vinte e um, às dez horas pela plataforma 

Meet reuniram-se os membros do Conselho de Alimentação Escolar - CAE 

para reunião ordinária. Estiveram presentes, a Presidente deste Conselho 

Luciana Lima, Prof.ª Sueli Togeiro, Sr. Jefferson Drilard. Justificaram sua 

ausência Prof.ª Cleide Matoso e Sra. Vânia Lúcia. Anteriormente o Conselho 

solicitou contato, sem sucesso, com a representante do Executivo Sra. Deise 

Chalegre devido ao não comparecimento em várias reuniões sem justificativa, 

os Conselhos são entes do Poder executivo e precisam caminhar juntos, o 

CAE é composto de poucos membros e muitos não estão ativos, entraremos 

em contato com todos. Sobre a postagem de um vereador colocando em 

dúvida a transparência dos conselhos constituídos, o conselheiro Jefferson 

colocou sua decepção em ver que alguns cidadãos que participam das 

reuniões buscam apenas ascensão política e após realizarem seus objetivos se 

voltam contra os conselhos e atacam quem doa o seu tempo às políticas 

públicas com cobranças e não reconhecimento. Devido a fatos como este, ele 

só terminará seu mandato no CAE e sairá dos outros conselhos dos quais faz 

parte e questionou se haverá uma carta de repúdio da Casa dos Conselhos ao 

ato do Vereador citado, todos concordam. A conselheira Sueli pede novamente 

que terminem o estudo do Regimento Interno, pois este deverá ser aprovado o 

quanto antes para respaldar as ações deste conselho. Todos concordam que 

precisa acontecer novamente uma visita a Cozinha Piloto para avaliarem se 

todos os apontamentos anteriores foram sanados, estamos há um ano em 

Pandemia e seria um bom momento para que o prédio passasse por todas as 

reformas necessárias. Ano passado aconteceu uma sindicância com a 

descoberta de latas de Mucilon armazenadas e vencidas, mas este Conselho 

não recebeu maiores detalhes sobre a conclusão do caso, porém sabemos que 

foram descartadas. Sem mais para o momento, eu, Prof.ª Cláudia Costa lavrei 

a presente ata que após ser lida e aprovada por todos será assinada pela 

Presidente. 

 


