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Aos vinte e um dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, com início às quatorze 

horas, na Sala de Reuniões da Secretaria de Educação, convocada pela Vice-

presidente Ana Lice Bernardi, reuniram-se os Conselheiros do CEAE, a Diretora do 

DEPLAN Helena Cadore, o Coordenador de Logística Jorge Jose Souza Aguiar e o 

Secretário da Educação Faisal Karam, para tratar de assuntos pendentes da reunião 

com o Secretário realizada no dia doze de fevereiro. Presentes à reunião Conselheiras: 

Ana Lice Bernardi (CRN2); Berenice Cabreira da Costa (FEAPAES-RS); Carla Labres 

dos Anjos (ACPM-Federação); Carolina Messa e Ana Letícia Leite (SEDUC). A reunião 

foi iniciada pela Vice-presidente Ana Lice, solicitando informações à Diretora Helena 

sobre a cedência de Secretária Executiva para auxiliar o CEAE. O Secretário Faisal 

informa que a servidora Camila Silva vai assessorar o colegiado em todas as suas 

reuniões e demais tarefas concernentes à função, com carga horária de quarenta horas 

semanais, conforme solicitado, e vai assumir assim que retornar das férias. Quanto às 

questões de infraestrutura, no que se refere ao ar condicionado, a Diretora Helena 

confirma que será instalado em poucos dias, que o recurso financeiro já está disponível. 

Assuntos gerais: devido à falta de merendeiras nas escolas verificadas em visitas no 

ano de 2018, o Conselho solicita informações das providências que estão sendo 

tomadas para o início do ano letivo 2019. Também verificou que enquanto faltam 

merendeiras em algumas Escolas, em outras há número maior do que o necessário, 

precisando remanejamento. A Vice-presidente Ana Lice relata que o Conselho 

deliberou ser contrário à autorização do cardápio alternativo nas Escolas que estão sem 

merendeiras, concordando que este cardápio seja utilizado por tempo determinado de 

até 6 (seis) meses, devendo ser justificada a necessidade de prorrogação. Secretário 

solicita à Diretora Helena que envie ao Gabinete relatório de merendeiras por escola, 

para análise. Quanto às Escolas que estão sem cozinha/ refeitório, com obras em 

andamento, a Diretora Helena informa que vai verificar o andamento desta demanda. 

Esta ata foi elaborada e digitada pela Conselheira Ana Lice e vai assinada pelos 

presentes. 

 

 


