
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piracicaba, 08 de fevereiro de 2018 

 

 

Ilma. Sra. Daisy  Diniz Paulo Eluf 

Diretora do Departamento de Alimentação e Nutrição 

Prefeitura Município de Piracicaba, SP 

 

Prezada Senhora 

 

 Na 33° Reunião Ordinária do Conselho de Alimentação Escolar de Piracicaba, realizada 

no dia 11 de dezembro de 2017, foi sugerido pelos membros desenvolver as seguintes atividades 

no ano de 2018, para as quais pedimos a V.Sa. estudar a possibilidade de apoio financeiro e 

administrativo-organizacional além do fornecimento de documentos a serem solicitados para 

análise e elaboração de relatórios e transporte e apoio logístico para visitas aos setores e unidades 

envolvidas no PNAE: 

 

1) Maior Divulgação do CAE e atualização das informações através do site da 

Prefeitura Municipal, com a colaboração do setor de informática;  

2) Divulgação da atuação do CAE junto aos agentes envolvidos, Delegacia de 

Ensino, professores, mídia local assim como disponibilizar contato;  

3) Participação de treinamento sobre atribuições do CAE ministrado por centro 

indicado pelo FNDE, se houver;  

4) Realização de assembleias para composição do CAE para nova gestão; 

5) Treinamento dos novos membros a partir de apresentação de palestras sobre 

atribuições do CAE; 

6) Aumentar o número de visitas a unidade executora e concessionária contratada 

para verificação de instalações, estrutura organizacional e funcionamento; 

7) Aumentar o número de visitas às unidades escolares de diferentes programas de 

ensino, tipo de gestão, tipo de atendimento, dependência administrativa, 

localização (central, periférica, rural) com elaboração de relatórios e 

encaminhamento de providências;  

   PIRACICABA – SP – Gestão 2014/2018 



8) Promoção de análise sobre ações de prevenção e controle de obesidade junto a 

entidade executora e demais setores envolvidos;  

9) Avaliação de ações de educação alimentar e nutricional;  

10) Avaliação da aceitabilidade das refeições do Programa;  

11) Participação mais efetiva dos processos licitatórios;  

12) Acompanhamento da aplicação dos recursos disponíveis para o Programa; 

13)  Participação em projetos da comunidade relacionados com o PNAE;  

14)  Ampliar o entrosamento com outros conselhos visando otimizar a atuação; 

15)  Elaboração de documentos e relatórios sobre o desempenho do Programa. 

 

 Informamos que o seguinte calendário de reuniões ordinárias para o ano de 2018 foi 

definido: 19/02, 19/03, 16/04, 21/05, 18/06, 20/08, 17/09, 22/10, 19/11, 10/12, às 09h00, 

para as quais solicitamos a presença dos técnicos da DAN e uma sala na Secretaria Municipal 

de Educação, com multimídia, água e café. Qualquer alteração neste calendário será 

comunicada com antecedência. 

Informamos, também, que as convocações e atas anteriores da Gestão 2014-2018 

do Conselho de Alimentação Escolar - CAE poderão ser consultadas no endereço 

eletrônico http://conselhos.piracicaba.sp.gov.br/cae/ 

 

 Sendo só para o momento e esperando contar com sua atenção e colaboração para 

execução do plano apresentado, colocamo-nos a disposição de V.Sa. para qualquer informação 

adicional e detalhamento dos custos, se necessário e aguardamos sua aprovação. 

 

Atenciosamente 

 

 

 

Gilma Lucazechi Sturion 

Presidente do Conselho Municipal de Alimentação Escolar de Piracicaba, SP 

Gestão 2014-2018 
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