
CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CMAE
ATA 146ª REUNIÃO

Às oito horas e trinta minutos do dia vinte e oito do mês de agosto do ano de dois mil
e dezenove, no Centro Darcy Ribeiro, sito à rua São Paulo, 40a, Vila Belmiro, Santos,
teve  início  a  centésima quadragésima sexta  assembléia ordinária  do  Conselho
Municipal de Alimentação Escolar com a presença dos conselheiros e colaboradores,
cuja assinatura constam na lista de presença acostada ou anexada a como parte
integrante a esta ata. Compareceram na reunião os seguintes conselheiros: Matheus
Melzer,  Rosiene  Santos,  Silvia  Puppin,  Luciana  Coelho,  presidente  José  Rubens
Barbosa, Ana Paula Rodrigues, Eva Célia de Oliveira e Priscila Campos. Justificaram
ausência:  Rosana Ana Bettini.  Ausentes: Natalia dos Reis, Renata Orefice, Priscila
Sant'Anna,  Angélica  Gonzaga.  Convidados:  Graziella  Monte  Moreira  Foz.  ITEM I:
Substituição da conselheira Maira. O presidente sr. José Rubens apresentou a carta
da  conselheira  Maira  Esteves  de  Lima  Fidalgo,  renunciando  seu  mandato  neste
Conselho. O conselheiro Matheus entrou em contato via e-mail  com o FNDE para
verificar  se  a  indicação  de  um  novo  conselheiro  poderia  ser  direta  pelos  outros
membros do segmento Profissionais de Educação caso já tivessem uma indicação,
tendo uma resposta positiva em e-mail apresentado a todos os presentes. A indicação
de  substituta  foi  para  Graziella  Monte  Moreira  Foz,  supervisora  de  ensino  do
município. Todos os presentes na reunião foram a favor da subsituição, com registro
em ATA Assembléia específica. A conselheira Luciana Coelho, anteriormente suplente,
passará a ser titular do cargo, e Graziella Foz passará a ser suplente do cargo. Os
conselheiros encaminharão as informações ao poder executivo para atualização da
Portaria de nomeação dos conselheiros. ITEM II  : Regimento Interno do Conselho. Os
conselheiros  consultaram  o  regimento  interno  para  verificar  quantas  reuniões  um
conselheiro pode faltar no ano. A conselheira Luciana  Coelho e a conselheira Silvia
Puppin sugeriram marcar uma próxima reunião para discutir sobre a atualização do
regimento. O conselheiro Matheus encaminhou uma cópia do regimento à todos, pela
publicação  do  Diário  oficial  para  todos  lerem  e  apontarem  sugestões.  ITEM  III:
Situação  Priscila  Sant'Anna  e  Angélica  Gonzaga.  As  conselheiras  citadas,  do
segmento Pais de Alunos, não compareceram a pelo menos as 03 últimas reuniões
agendadas para este Conselho, sugerindo desligamento conforme regimento.  Será
aberta divulgação das vagas para Pais de alunos, com assembléia para eleição de
novos  conselheiros.  A  conselheira  Rosiene  passará  a  ser  titular  da  vaga  da
conselheira  Priscila  Sant'Anna.  ITEM  IV  : Formação  do  CECANE.  O  conselheiro
Matheus apresentou novamente o cronograma das atividades com o CECANE no
município de Santos na próxima semana (02/09 a 06/09), convidando os conselheiros
para participar das atividades. A vice-presidente Eva Célia informou que comparecerá
à reunião de apresentação do dia 02/09 e todos foram convidados para a formação no
dia 03/09 pela manhã. ITEM V: Forúm Nacional de Conselhos da Alimentação Escolar.
O conselheiro Matheus apresentou o convite ao forúm citado,  que acontecerá em
outubro. As conselheiras Eva Célia e Ana Paula Rodrigues demonstraram interesse
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em comparecer. O presidente José Rubens elaborará um ofício para encaminhar à
secretária  de  Educação  para  solicitar  transporte  aos  conselheiros,  reforçando  a
importância da participação do CAE nestes eventos e que a existência do CAE é
essencial para o repasse de verbas ao município. ITEM VI  : Cronograma das próximas
reuniões  e  visitas.  Os  conselheiros  combinaram as  próximas  visitas,  intercalando
unidades  municipais  e  entidades  conveniadas.  As  unidades  visitadas  serão:  UME
Olavo  Bilac,  Creche  São  Jorge,  UME  Cidade  de  Santos,  UME  Iveta  Mesquita,
Assistencial Ponta da Praia, UME Avelino da Paz, Escola Portuguesa, UME Gota de
Leite e Assistencial Gota de Leite, dividindo os conselheiros para atividades no mês
de setembro. O conselheiro Matheus comentou sobre visitar unidades estaduais na
próxima leva de visitas que serão realizadas ainda este ano.  Assuntos Gerais  : A
próxima  reunião  ficou  agendada,  para  melhor  organização  dos  conselheiros
presentes,  dia  seis  de  novembro.  Nada  mais  havendo  a  ser  tratado,  o  Senhor
Presidente,  às dez horas e quarenta  minutos,  deu por  encerrada a reunião e  eu,
Matheus Ribeiro Theodósio Fernandes Melzer, lavrei a presente Ata, que vai por mim
assinada e pelos demais presentes.

Silvia Olmos Puppin

Matheus Ribeiro Theodósio Fernandes Melzer

Eva Célia de Oliveira

Ana Paula Rodrigues de Oliveira

Maira Esteves de Lima Fidalgo

Luciana de Lima Costa Coelho

José Rubens Barbosa Campos

Priscila Campos de Oliveira

Natalia dos Reis

Rosana Ana Bettini

Rosiene Santos da Costa

Renata Orefice Branco Miguel

Priscila Silva Sant'Anna

Angélica Aparecida Gonzaga

José Rubens Barbosa Campos
Presidente
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