Ata nº 02/2018
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Ata da Sessão Plenária da 2ª Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de
Alimentação Escolar de Londrina - CAE, Abertura: realizada às nove horas, de 03 de maio
de 2018, às 9h, na sala de reunião da SME no 1º andar. Com a existência do quórum o
Presidente Cicero declara aberta a reunião plenária para aprovação das Atas. A.
Expediente: 1. Leitura e aprovação da pauta. Pauta aprovada: Presentes: Edvaldo Viana
- convidado – Mayara questionou o presidente Cicero se as atas deveriam ser lidas com a
presença de todos os membros do dia que aconteceu a reunião, os que assinaram a lista
de presença, e o Cicero explicou que o regimento prevê que tem que haver quórum, os
membros tem a prerrogativa de pedir abstenção por não estarem presente ou pode pedir
destaque e sugerir alterações que só são feitas na fala do conselheiro, exemplo o
presidente disse isso, peço a correção, pois eu queria dizer isso, posso fazer ajustes na
ata, o que não se pode é corrigir a fala de outro conselheiro. Informei que minha
participação se deu na primeira reunião em 25/05/2017 ata nº 4/17, foi lida a ata e feita as
alterações , do nome da escola do conselheiro Geraldo de Bento Munhoz para Machado de
Assis, linha 11 e 21, a quantidade de sal do CAIC de 50 kg para 10 kg, linha 36 e leite de
saquinho por leite UHT, linha 52. Reunião de 29/06/2017 ata nº 05/2017, o termo ninho por
pó, linha 12. Reunião do dia 24/08/2017, ata nº 06/2017 linha 45 foi retirada a frase “Renata
está resistente e só compra carne de primeira”. Reunião de 19/10/2017 ata nº 08/2017
linha 143 incluir o nome do presidente Cicero e na linha 190 inserido o nome do presidente
Cicero. Todas as atas ordinárias de 2017 aprovadas, as extraordinárias de 2017 foram
enviadas no e-mail. As atas ordinárias e extraordinárias de 2018 também foram enviadas
no e-mail dos conselheiros . Mayara solicitou qua a ata nº 07/2017 fosse encaminhada
para que a Márcia faça a leitura da mesma. O convidado Edvaldo Viana comentou que nas
atas só falamos dos CMEIs e quanto aos CEIs? Cicero respondeu que será uma outra
etapa, inclusive está conversando coma a Secretária como serão estas visitas nas
filantrópicas. Nada mais a tratar, a sessão plenária foi encerrada, com a presente ata
lavrada e assinada por mim, Sandra Maria Ernst Kerche, e demais conselheiros conforme
lista de presença.
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