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Ao décimo oitavo dia do mês de Abril de dois mil e dezoito, às nove horas, em uma das 

dependências do prédio da Casa dos Conselhos, situado à Rua Xavantes, n° 50, Vila 

Tupi, teve início a reunião do Conselho Municipal de Alimentação Escolar sob a 

presidência do Sr. Rodrigo Maia, contando com a presença dos conselheiros que 

assinam a lista de frequência anexa a presente ata. A reunião foi iniciada às 09h00min 

pelo Sr. Presidente do CAE. Durante a reunião foram agendadas para o dia 09 de 

Março, as visitas nas Unidades Escolares: E.M. Wilson Guedes, E.M. Estado do 

Amazonas, E.E. Rubens Paiva e E.M. Albert Einstein, o carro será reservado para sair 

da Seduc às 09h00min. Foi apresentado o novo modelo de relatório das visitas, no qual, 

foram esclarecidas todas as duvidas em relação ao mesmo, também foi apresentado o 

novo modelo de relatório do almoxarifado que será aplicado durante a visita nas 

dependências do estoque dos gêneros estocáveis. O Presidente do CAE gostaria de 

realizar uma pesquisa de satisfação sobre a qualidade da merenda servida para os alunos 

da rede municipal de ensino, será enviado um ofício para a Secretária da Educação, 

solicitando autorização para que o mesmo seja aplicado nas unidades escolares, através 

de um questionário com três perguntas simples, alternativas e de forma fechada que será 

entregue aos pais durante a reunião de pais e mestres. Esta pesquisa tem como objetivo 

avaliar de forma qualitativa e quantitativa a merenda servida aos alunos. O conselho 

pretende solicitar uma parceria em conjunto a Secretaria de Educação, para que o 

questionário possa ser aplicado durante a reunião de pais e mestres. Nada mais havendo 

a  tratar,  o  Sr.  Presidente  deu  por  encerrada  a  reunião,  e eu  Daniela Nunes Aguiar, 
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representante do poder executivo, lavrei e assino a presente ata junto aos demais 

conselheiros presentes. 

Rodrigo Maia 

Daniela Nunes Aguiar  

Rosiany Grigini Zavatiero 

Carlos Bento da Silva Junior  

Tobias Lourençoni da Silva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


