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Marabá Paulista, 17 de outubro de 2017.

Comunicado
O município de Marabá Paulista será visitado no período de 23 a 26 de
outubro de 2017 por dois agentes do PNAE do CECANE-UNIFESP, Jéssica
Santos Lorusso Clemente e Mauricio Mercaldi Pastrelo representantes do
FNDE, a fim de prestar apoio técnico (assessoria) à execução do Programa de
Alimentação Escolar no município. Segue abaixo a programação prévia das
atividades a serem realizadas:
Programação da assessoria:

Desta forma, gostaríamos de contar com sua parceria no período de 23
a 26 de outubro de 2017, no qual serão realizadas as seguintes atividades:
• 23/10 (2ª feira - manhã): reunião inicial com gestor, nutricionista e CAE –
Conselho de Alimentação Escolar e posteriormente Encontro apenas com
nutricionista
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• 23/10 (2ª feira - tarde): visita às escolas e depósito central com a presença do
representante do CAE, responsável indicado pelo município e/ou nutricionista
• 24/10 (3ª feira - 8h as 10h30): reunião e formação do CAE com a presença
dos representantes do Conselho;
• 24/10 (3ª feira - 11h as 15h): reunião com o setor de compras e/ou licitação;
• 24/10 (3ª feira – a partir das 15h): visita às escolas e depósito central com a
presença do representante do CAE, responsável indicado pelo município e/ou
nutricionista .
• 25/10 (4ª feira – manhã): reunião com nutricionista, agricultores familiares,
representante da Secretaria de Agricultura do município e representante do
CAE com abordagem na agricultura familiar.
• 25/10 (4ª feira - tarde): reunião de encerramento com participação do gestor
ou indicado, diretores ou coordenadores responsáveis pelas escolas visitadas,
nutricionista responsável técnico pelo PNAE e o CAE (se possível todos os
membros) .
• 26/10 (5ª feira - o dia todo): evento de capacitação “Encontro de atores
envolvidos na execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE” com participação de municípios vizinhos.
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Liliam Ferreira Calanca
Secretaria Mun. de Educação
Marabá Paulista- SP

