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Ata de Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Alimentação Escolar – CAE 

 

 

 

Ao vigésimo terceiro dia do mês de Maio de dois mil e dezoito, às nove horas, na sala 

de reuniões, no prédio da Secretaria de Educação de Praia Grande, situado à Rua José 

Borges Neto, nº 50, Mirim, 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. Antes do inicio 

da reunião os conselheiros realizaram uma visita ao almoxarifado onde são 

armazenados os gêneros secos que são distribuídos mensalmente para as unidades 

escolares, municipais e estaduais. O chefe do setor de almoxarifado acompanhou os 

conselheiros dando explicações em relação ao armazenamento e distribuição dos 

gêneros, e informou que existe um projeto para a ampliação do local, pois a estrutura 

física é pequena para a quantidade de alimentos armazenados devido ao aumento das 

unidades escolares que são inauguradas. A reunião foi iniciada às 10h00min pelo Sr. 

Presidente do CAE. Durante a reunião foi discutido sobre as visitas realizadas nas 

unidades escolares no dia 09/05/2018, e foram agendadas novas visitas para o dia 13 de 

Junho, nas seguintes unidades escolares: E.M. República de Portugal, E.M. Profº Fued 

Temer, E.E. Abrahão Jacob Lafer e EE Reinaldo Kuntz Busch, o carro será reservado 

para sair da Seduc às 09h00min. Na próxima reunião que será realizada no dia 

20/06/2018, os conselheiros solicitaram a presença do SR. Vagner, do setor de finanças, 

para falar sobre os pregões e licitações no processo de compras dos gêneros 

alimentícios. Será verificada a possibilidade da presença do mesmo. O Ofício do CAE 

03/2018 – referente a esclarecimentos sobre os dias das refeições servidas nas unidades 
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escolares foi assinado pelo presidente do CAE, Sr. Rodrigo Maia, o mesmo será 

enviado à secretária de educação para manifestação da mesma. Nada mais havendo a 

tratar, o Sr.  Presidente  deu  por  encerrada  a  reunião,  e eu  Daniela Nunes Aguiar, 

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  

 

 

 

 

 

 


