Ata nº 08/2018
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Ata da Sessão Plenária da 8ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Alimentação
Escolar de Londrina - CAE, realizada às Nove horas, de 25 de outubro de 2018, na sala de
reunião da SME – 1ª andar. Constatada a veracidade do quórum.
O Presidente Cicero declara aberta a reunião, A. Expediente: 1. Leitura e aprovação da
pauta - Pauta aprovada com alteração: 2. Justificativas de ausência aceitas pelo pleno.
B. Ordem do dia: Cicero: perguntou se tinha alguma alteração/ inclusão de pauta, foi
incluida que o cardápio apresentado na reunião incluia também o mês de dezembro, aceito
pelo plenário. Mayara: solicitou alteração na linha 380 da Ata da 7ª reunião ordinária.
Cícero: iniciou a reunião falando sobre o Ofício nº 27/2018, questionando a SME sobre a
situação encontrada no dia 18.09.2018 na visita de inspeção do CAE. Mayara: respondeu
que havia as solicitações e o que aconteceu foi uma atraso nas entregas já previstas e que
irá entregar uma documento para o conselho com as explicações da Diretora da Escola e
também da Sepat. Maria Tereza: fez uma sugestão de recomendar dois servidores da
escola para cada período para fazer o recebimento dos produtos, estes nomes devem ser
decididos no dia 1º de fevereiro para a SME dar um treinamento, mesmo que precise de
horas extras, para os mesmos na primeira semana de aula. Renata e Mayara: comentaram
sobre a diminuição das bolachas no desjejum e que para a próxima ata será servido
bolacha e margarina sem gordura trans. Cícero: comentou com a secretária sobre a
dificuldade de conseguir carro para as visitas, mas que também algumas escolas estão
passando por problemas estruturais devido as grandes chuvas e o conselho decidiu adiar
as visitas até que a situação seja amenizada. Mayara: comentou que está sendo
reestudado a logística das entregas da merenda escolar da agricultura familiar com as
cooperativas. Cícero: comentou sobre o teste de aceitabilidade. Mayara: respondeu que
está buscando por um fornecedor, que seja direto e não como intermediário, ficou de
verificar com o Sr Miguel representante da cooperativa de psicultores de Cornélio Procópio.
Cícero comentou que deve-se aprimorar o controle e o sistema. Cícero: perguntou se no
dia 06.12 pode ser marcada uma reunião extraordinária para finalizar o edital de
assembleia para novos conselheiros, ficou acordado com todos os presentes. Nada mais a
tratar, o presidente do Conselho deu por encerrada a sessão plenária, eu Sandra Maria
Ernst Kerche, secretária administrativa do Conselho, lavrei esta ata, que segue com uma
lista de presença em anexo, assinada por todos os presentes…..
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