
Ata da Reunião do Conselho de Alimentação Escolar (CAE) -
Município de Paranapuã-SP.

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de janeiro de 2023 (dois mil e vinte e um), reuniram-

se na sala de reunião do Conselho de Alimentação Escolar, sito a rua Cachoeira dos

Índios,2.075, centro, Paranapuã/SP, os membros do Conselho de Alimentação Escolar-

CAE quadriênio 2022 a 2025 do Município de Paranapuã. A reunião foi presidida pelo

secretario da Educação Luis Henrique Rodrigues de Andrade, que após verificar a

presença dos conselheiros deu início a reunião, dando boas-vindas a todos, após aberta a

reunião com início às 17:00 horas (dezessete horas), também teve a presença da

nutricionista Edvania Maria Gasques Faria, na qual foram discutidos os seguintes

assuntos:

. cronograma de reuniões com datas previstas para o ano de 2023;

. reunião do mês de fevereiro: 22/0212023
o continuar com o grupo no whatsapp para troca de mensagens;
. Cronograma de visitas dos conselheiros as escolas e casa da merenda

2023;
. Modelo de relatório para preencher;
. Visita do mês de janeiro: 2110112023 e conselheiro Eder Anibal Martins

Sgobi;
. Mês de Janeiro: visita na Cozinha Piloto e Creche Escola;
r Elaboração do plano de ação pua2023: elaboração das propostas;
o Pedido de exame médico para manipuladores de alimentos.

A sr Luis Henrique Rodrigues de Andrade agradeceu novamente a participação de todos

e deu-se por encerrada esta reunião que vai assinada pelos membros do CAE, nutricionista
e secretário municipal de educação.

Paranapuã, 25 de janeiro de 2023

EDER ANIBAL MARTINS SGOBI

ANA PAULA ROSA PETRONILHO DE CARVALHO
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ROTEIRO DE VISITAÇÃO ÀS ESCOLAS RELACIONADAS ABAIXO:

O EMEI SÃO ruDAS TADEU

O EM EDISON RODRIGUES DOS SANTOS ÍINTON

o EE PREFEITO JOSE RIBEIRO

o COZINHA PILOTO

OBSERVAÇÔES
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