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Ao trigésimo primeiro dia do mês de maio de dois mil e vinte dois, às quatorze horas, de 

forma presencial nas dependências da Secretaria de Educação, situada na Rua José 

Borges Neto, nº 50, teve início a reunião do Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar sob a presidência da Senhora Vanessa Raquel Rodrigues Borges Amaro, 

contando com a presença dos conselheiros que assinam a lista de presença anexa à 

presente ata. Para atender a necessidade de todos os conselheiros verificamos novas 

datas para as reuniões ordinárias e visitas às unidades escolares, a partir do mês de 

junho de presente ano. Esteve presente na reunião a represente da Casa dos Conselhos, 

Aline que contribuiu com melhorias para que as reuniões do CAE ocorram. A 

conselheira Regina Célia de Souza Cardoso Froes relatou que estará ausente do Estado 

de São Paulo por quatro meses, a partir do próximo mês, sendo assim sua participação 

nas reuniões ocorrerá de forma online. Nesse período o titular Luiz Fernando Garcia 

Lima deverá estar presente nas reuniões e visitas às escolas de forma muito mais 

engajada. Foi proposto elaboração de oficio pedindo respostas sobre a situação de 

escolas que foram visitadas pelo presente conselho e que foram encontradas situações 

muito inferiores ao esperado em relação às condições higiênico-sanitárias da cozinha. 

Foi solicitado que a visita ao almoxarifado da Secretaria de Educação seja realizada no 

mesmo dia que a próxima reunião. O regimento interno do conselho foi lido e solicitado 

que seja alterado para 15 (quinze) minutos o tempo de inicio da reunião. O roteiro de 

visitas as unidades escolar foi lido para todos os conselheiros presentes, assim como as 

atribuições do CAE. Definimos a próxima visita para o dia 17/06 às unidades escolares 



Pablo Trevisan e Paulo Shigeo às 14h00. Nada mais havendo a tratar, eu Renata Lucats 

Fidalgo, representante do poder executivo, lavrei e assino a presente ata.  

 

 

Sem mais, 

Renata Lucats Fidalgo 

Matheus Henrique Barros Moraes 

Vanessa Raquel Rodrigues Borges Amaro 

Regina Célia de Souza Cardoso Froes 

 


