ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO
MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO – CAE DO ANO DE
2022.

Ao vigésimo quarto dia do mês de Maio de dois mil e vinte e dois, às
quatorze horas, na sede da Secretaria Municipal da Educação de Tatuí,
localizada à Rua Dr. Gualter Nunes nº468, Chácara Junqueira, teve início a
Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Alimentação Escolar CAE - com a presença dos conselheiros, sendo presidida pela Prof.ª Marisa
Aparecida Mendes Fiusa Kodaira, esta abriu a reunião agradecendo a
presença de todos e ressaltando a importância da participação no CAE,
ferramenta de controle social na aplicação dos recursos repassados à
Educação e na fiscalização da qualidade da alimentação oferecida aos
educandos, destacando que a participação no Conselho é relevante trabalho
social, sendo gratuito; passando logo a seguir a tratar dos seguintes
assuntos: A Senhora Luciana Maria Nunes de Oliveira Almeida Conselheira e Presidente do CAE, solicitou a sua saída do Conselho
alegando motivos particulares, a partir do dia vinte e nove de abril de dois
mil e vinte e dois. A seguir procedeu-se a apresentação e posse dos novos
Conselheiros que irão compor o Conselho Municipal de Alimentação CAE,
para complementação do mandato, representantes das Entidades da
Sociedade Civil: 1ª Titular Jaini Eloisa Azevedo Lourenço, 2ª Titular
Renata Domingues de Camargo,1ª Suplente: Flavia Pereira dos Santos
Rodrigues Claudio, 2ª Suplente Maria Claudia Araújo de Sousa Vieira, pois
os representantes da Entidades Civis, nomeados pelo Decreto Municipal n°
19.191, de 17 de Setembro de 2018 : Laura de Campos, RG. 17.793.677-0,
Fabiana de Oliveira Bandeira- RG. 7.473.161 e José Antônio de OliveiraRG: 23.835.541-X, faltaram a quatro reuniões alternadas e perderam o
mandato, conforme artigo 8º - inciso I do Regimento Interno do CAE. Após
as apresentações foi apresentado o Regimento Interno do CAE, para
aprovação dos Conselheiros, sendo este aprovado por unanimidade. A
seguir foi feita a eleição para a posse do novo Presidente e Vice-Presidente
do CAE para a complementação do mandato que irá vencer dia 17 de
Setembro de 2022. Foram eleitos e empossados os seguintes Conselheiros:

Nada mais havendo a ser tratado, eu, Paulo Davi Campos, secretariei esta
reunião, lavrei a presente Ata que após lida e aprovada será por mim
assinada e por todos os presentes.
Tatuí, 24 de maio de 2022.
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