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Aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e dezessete as quinze horas, 

reuniram-se nas dependências da Secretaria de Educação, em reunião ordinária, os 

membros do CAE – Conselho de Alimentação Escolar. A presidenta Carla deu início a 

reunião agradecendo a presença de todos em seguida foram apresentadas as 

documentações dos gastos de todas as escolas da rede, referente ao mês de janeiro/17 

(resto a pagar/2016), ficando assim: Creche – R$ 570,04; Esc. Mun. Valsir André 

Ferrarini – R$ 372,28; Esc. Mun. Novo Paraná – R$ 190,49,  totalizando o valor de R$ 

1.132,81; no mês de fevereiro/17, Esc. Mun. Gustavo Adolfo Wilke – R$ 3.331,34; 

Creche Mun. Pequeno Príncipe – R$ 2.659,59; Esc. Mun. Valsir André Ferrarini – R$ 

789,79; Esc. Mun. Paulo de Almeida Costa – R$ 913,88, totalizando - R$ 6.905,26; no 

março/17 a Esc. Mun. Gustavo Adolfo Wilke – R$ 3.158,22; Esc. Mun. Valsir André 

Ferrarini – R$ 2.465,72; Creche Municipal Pequeno Príncipe – R$ 2.578,88; Esc. 

Mun. Novo Paraná – R$ 960,04; Polpa de frutas R$ 960,00 – totalizando nesse mês 

um gasto de R$10.122,86. Gasto mês de abril/17; Esc. Mun. Gustavo Adolfo Wilke R$  

6.430,83; Creche Municipal Pequeno Príncipe R$ 5.344,85; Esc. Mun. Valsir André 

Ferrarini R$ 2.036,60; Esc. Mun. Novo Paraná – R$ 765,74; Esc. Mun. Paulo de 

Almeida Costa R$ 799,24 totalizando nesse mês um gasto de R$ 15.377,26. Fica 

ressaltado que a merenda escolar é exclusivamente para alunos, e não para 

profissionais da educação. Foi entregue uma carta de renúncia da conselheira Andréia 

Cristina Pais, pois a mesma pediu sua saída por motivo de mudança para outra cidade 

e na próxima reunião será apresentado um novo membro para substituí-la. Foi 

colocado também como sugestão pela conselheira Rosa Amélia, sobre o trabalho da 

nutricionista no objetivo de identificar os alimentos mais aceitos, o quanto de comida é 

desperdiçada, o que não está sendo bem aceito e em seguida conversar com os alunos a 

respeito das observaçãos. Carla comentou também sobre um recurso maior que estaria 

vindo para os municípios a partir do dia cinco de maio deste ano. Marta ficou de 

verificar com Elizabete técnica da Secretaria da Educação se chegou esse informativo 



que vem com os valores destes recursos, mas estará verificando e irá apresentar na 

próxima reunião. Foi colocado pelas membras Josiane e Carla se a Secretaria 

Municipal de Educação autorizou ou tem conhecimento que os pedreiros que estão 

trabalhando na escola na colocação do piso, a comer a merenda dos alunos, pois as 

mesmas observaram que eles estão se alimentando da merenda das crianças e ainda 

bem antes das próprias crianças. A membra Marta Silveira respondeu que não, que a 

Secretaria não autorizou e nem tem conhecimento deste fato, mas que estará 

verificando, e falou ainda para elas estarem verificando com o gestor da escola se o 

mesmo autorizou. As próximas reuniões do CAE ficaram definido para a última sexta-

feira de cada mês. Nada, mais havendo a tratar, eu Jéssica Aparecida Ninow, lavro a 

presente que após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos demais presentes.  

 


