
 

Reunir os eleitos em reunião específica para a posse e 

eleição do presidente e do vice-presidente, escolhidos 

dentre os titulares eleitos dos segmentos: profissionais 
da educação e/ou alunos, pais de alunos e sociedade 

civil. Registrar em Ata 3 – clique aqui 
 

 

 

O município deverá solicitar senha pelos telefones: 

 

(61) 2022-4135, 4165, 4253, 4318, 4879, 4933 
Pais de alunos Sociedade civil 

Ata 2 – clique aqui 
 

Ata 3 – clique aqui 
 

Profissionais da área 

de educação e alunos 

Ata 1 – clique aqui 

A Secretaria de Educação 

deverá enviar um ofício 

solicitando as indicações das 

respectivas entidades: 

Sociedade civil. 

 Ex. APAE, associações 

comunitárias de bairro, 
associações comerciais, 

entidades religiosas etc. 

Pais de alunos: 

indicados pelas 

APMs. 

Profissionais da área 

de educação e alunos. 

Ex.: professores, 
associação dos 

servidores da 

educação etc. 

A Secretaria de Educação divulgará e 

reunirá os indicados em assembleias 

distintas para eleição, com registro em 
ata, e encaminhará os nomes dos 

eleitos para que o prefeito proceda à 

nomeação mediante portaria ou 

decreto. 

Executivo indicado pelo 

prefeito  

Por meio de ofício 

http://www.fnde.gov.br/index.php/ph-arquivos/category/33-legislacao?download=1300%3Aata-no-4
http://www.fnde.gov.br/index.php/ph-arquivos/category/33-legislacao?download=1298%3Aata-no-2
http://www.fnde.gov.br/index.php/ph-arquivos/category/33-legislacao?download=1299%3Aata-no-3
http://www.fnde.gov.br/index.php/ph-arquivos/category/33-legislacao?download=1297%3Aata-no1-


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enviar ao FNDE: 
 
1 - as três atas de eleição: profissionais da Educação e/ou 
alunos, pais de alunos e sociedade civil; 
 
2 - ofício do Executivo indicando o seu representante; 
 
3 - ata de eleição de presidente e de vice-presidente; 
 
4 - decreto ou portaria de nomeação; 
 
5 – em caso de substituição de conselheiro, encaminhar 
carta-renúncia dos membros que serão substituídos, bem 
como seus dados cadastrais (CPF, endereço e e-mail). 
 
 
Endereço para envio da correspondência: 
SBS Quadra 2 Bloco F Edifício FNDE 
CEP: 70.070.929- Brasília -DF 

 



ATA Nº 01 

 

ATA DA ASSEMBLEIA DOS DOCENTES (PROFESSORES), DISCENTES (ALUNOS) OU 

TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO INDICADOS PARA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO 

DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE DO MUNICÍPIO DE XXXXXXXX 

   

 

Aos vinte dias do mês de julho do ano de dois mil e dez, às 19:00h,  reuniram-se na sala da Escola 

XXXXX  os profissionais da área de educação para eleição dos  indicados pelas entidades  

representativas do segmento para  participação no Conselho de Alimentação Escolar-  CAE 

quadriênio -------  a  ------.  Presentes à assembléia os seguintes instituições: (relacionar as 

instituições representadas). Foi designado (a) para conduzir a assembléia o Sr (a) Fulano (a) de Tal 

que ressaltou a importância da participação no CAE como Controle Social na aplicação dos recursos 

repassados e na alimentação oferecida aos educandos, destacando ainda que a participação no 

Conselho é relevante trabalho social gratuito. Após essas considerações iniciais, procederam-se aos 

debates e esclarecimentos necessários sobre a atuação efetiva do CAE culminando com as eleições 

que apresentou  o seguinte resultado: 

Nome Instituição representada Assinaturas 

J. J. da Silva ( Titular)   

Maria Maria ( Suplente)   

Teresa Cristina (Titular )   

C. Carlos ( suplente)   

 Agradecendo a presença de todos, foi encerrada a presente reunião e nada mais tendo a acrescentar 

redigi a presente ata que será assinada por mim e por todos os presentes. 

Município XXXXX, 20 de julho de 2010 

1______________________________________________________ 

2______________________________________________________ 

3______________________________________________________ 

4______________________________________________________ 

5______________________________________________________ 

6______________________________________________________ 

7______________________________________________________ 

8______________________________________________________ 

9______________________________________________________ 

10_____________________________________________________ 

11_____________________________________________________ 

12_____________________________________________________ 

13_____________________________________________________ 

14_____________________________________________________ 

15_____________________________________________________ 

   

 

 As indicações poderão ser feitas por instituições ligadas à educação, como, por 

exemplo, Sindicato do Professores, Associação dos Servidores da Educação, Escolas, 

etc. 

 Vale ressaltar que a legislação exige a eleição de um professor para compor o 

segmento e que em caso de eleição de aluno deverá ser comprovada  idade superior  a 

18 anos ou  sua  emancipação. 



ATA Nº 02 

 

ATA DA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA DE PAIS DE ALUNOS PARA ELEIÇÃO DOS 

REPRESENTANTES DO CAE DO MUNICÍPIO DE XXXXX. 

   

 

Aos dezenove dias do mês de Julho do ano de dois mil e dez às, 19h40,  reuniram-se no sala  da  

Escola XXXXX os  indicados  pela Associação de Pais e Mestres  para eleição dos membros que irão 

representar o segmento no Conselho de Alimentação Escolar-  CAE quadriênio --------a  -------. Foi 

designado (o) para conduzir a assembléia o Sr. (a) Fulano(a) de Tal que  ressaltou a importância da 

participação no CAE como Controle Social, na aplicação dos recursos repassados e na alimentação 

oferecida aos educandos, destacando ainda que a participação no Conselho é relevante trabalho social 

gratuito. Após essas considerações iniciais e esclarecimentos sobre a importância da efetiva 

participação no CAE procederam-se às eleições, com o seguinte resultado: 

Nome: Escola representada Assinaturas 

J. J. da Silva (Titular)   

Maria Maria (Suplente)   

Teresa Cristina (Titular)   

C. Carlos ( suplente)   

 Agradecendo a presença de todos, foi encerrada a presente reunião e nada mais tendo a acrescentar 

redigi a presente ata que será assinada por mim e por todos os presentes. 

Município XXXXXXX, 19 de julho de 2010 

1______________________________________________________ 

2______________________________________________________ 

3______________________________________________________ 

4______________________________________________________ 

5______________________________________________________ 

6______________________________________________________ 

7______________________________________________________ 

8______________________________________________________ 

9______________________________________________________ 

10_____________________________________________________ 

11_____________________________________________________ 

12_____________________________________________________ 

13_____________________________________________________ 

14_____________________________________________________ 

15_____________________________________________________ 

 

 



ATA Nº 03 

 

ATA DA ASSEMBLEIA DA SOCIEDADE CIVIL PARA ESCOLHA DOS 

REPRESENTANTES DO CAE DO MUNICÍPIO DE XXXXXXXXXXX 

   

 

Aos  dezenove dias do mês de julho do ano de dois mil e dez, às 19:00h,  reuniram-se no sala da 

XXXXX XX a Sociedade Civil, ora representada pelas instituições: * APAE, Sr. C. Carlos; 

Associação Comercial, Sr. J.J da Silva; Associação Comunitária do Bairro de Bom Jesus, Srª 

Maria Maria; Sindicato Rural, Srª Tereza Cristina e Associação dos produtores Rurais, Sr. 

Carlos Alberto, para eleição dos membros que irão representar o segmento no Conselho de 

Alimentação Escolar-  CAE quadriênio ____ a ____. Foi designado (a) para conduzir a assembléia o 

Sr. (a) Fulano de Tal que ressaltou a importância da participação no CAE, como Controle Social na 

aplicação dos recursos repassados e na alimentação oferecida aos educandos Relatou sobre as 

atribuições do CAE de acordo com  o art 27 da Resolução nº38 / FNDE, de  16 de julho de 2009.  

Destacando, ainda, que a participação no Conselho é relevante trabalho social gratuito. Após essas 

considerações iniciais procederam-se às eleições, com o seguinte resultado: 

Nome Entidade representada Assinaturas 

J. J. da Silva ( Titular) Associação Comercial  

Maria Maria ( Suplente) Associação Comunitária  

Teresa Cristina (Titular) Sindicato Rural  

C. Carlos (Suplente) APAE  

 Agradecendo a presença de todos, foi encerrada a presente reunião e nada mais tendo a acrescentar 

redigi a presente ata que será assinada por mim e por todos os presentes. 

Município XXXXX, 19 de julho de 2010 

1______________________________________________________ 

2______________________________________________________ 

3______________________________________________________ 

4______________________________________________________ 

5______________________________________________________ 

6______________________________________________________ 

7______________________________________________________ 

8______________________________________________________ 

9______________________________________________________ 

10_____________________________________________________ 

11_____________________________________________________ 

12_____________________________________________________ 

13_____________________________________________________ 

14_____________________________________________________ 

15_____________________________________________________ 

* Vale ressaltar que as instituições mencionadas são apenas exemplificativas, o que não exclui a 

participação de outras existentes nos Municípios. 



ATA Nº 04 

 

 

 

ATA DE POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- 

CAE E ELEIÇÃO DE PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DO MUNICÍPIO 

XXXXXXX. 

   

 

Aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e dez às 19h  reuniram-se no auditório 

da XXXXX XX para posse  os membros eleitos para o quadriênio de______ a _____. Foi 

designado para conduzir a assembléia o Sr. (a) Fulano(a) de Tal que  ressaltou a importância da 

participação no CAE, como Controle Social, na aplicação dos recursos repassados e na 

alimentação oferecida aos educandos, destacando ainda que a participação no Conselho é 

relevante trabalho social gratuito. Foram empossados os representantes do Poder Executivo: 

José – CPF; e João -CPF;  do segmento dos profissionais da área da Educação 

(professores); Tereza -CPF, Maria- CPF, Antonio -CPF e Pedro -CPF; do segmento Pais de 

Alunos: Carla - CPF, Josefa - CPF, Mariana - CPF e Vicente - CPF e do segmento Sociedade 

Civil: Vera-  CPF, Lúcia - CPF, Carlos - CPF e Andréia - CPF. Após a efetivação da posse foi 

colocado em votação a escolha do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de 

Alimentação Escolar- CAE, quadriênio 2010-2014. Após todas as considerações procederam-

se às eleições, com o seguinte resultado: 

Nome: Função Assinaturas 

Carla Presidente  

Tereza Vice- Presidente  

 Agradecendo a presença de todos, foi encerrada a presente reunião e nada mais tendo a 

acrescentar redigi a presente que será assinada por mim e por todos os presentes. 

Município XXXXXXXXX, 26 de julho de 2010 

1______________________________________________________ 

2______________________________________________________ 

3______________________________________________________ 

4______________________________________________________ 

5______________________________________________________ 

6______________________________________________________ 

7______________________________________________________ 

8______________________________________________________ 

9______________________________________________________ 

10_____________________________________________________ 

11_____________________________________________________ 

12_____________________________________________________ 

13_____________________________________________________ 

14_____________________________________________________ 

15_____________________________________________________ 

 

 

IMPORTANTE: O presidente e o Vice-Presidente deverão ser escolhidos entre os 

titulares dos diversos segmentos, exceto o representante do Poder Executivo. Vale 

ressaltar que suplente, de qualquer que seja o segmento, também não poderá exercer a 

função de Presidente ou Vice- Presidente. 
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