
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL 
DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE PIRACICABA, SP., gestão 2014-2018. Aos 
quatro dias do mês de setembro de dois mil e quatorze, às quatorze horas, na Sala dos 

Conselhos da Secretaria Municipal de Educação de Piracicaba, SP, localizada a Rua 
Cristiano Cleopath, nº 1902, Bairro Alto, teve início a primeira Reunião Ordinária do 

CAE, sob a coordenação da Presidente, Profª Gilma Lucazechi Sturion. Compareceram 

à reunião os senhores membros: Suplente Maria Ines Oliveira Silva Damasceno 
(Representante dos docentes, discentes ou trabalhadores na área de educação estadual); 

Titular Solange Prado Castel (Representante dos docentes, discentes ou trabalhadores na 

área de educação municipal); Suplente Walleria Malagolli (Representante dos docentes, 

discentes ou trabalhadores na área de educação municipal);Titular Sandra Helena Belgo 

(Representante de pais de alunos de unidades de ensino do Estado); Titular Marcia 

Cristina Ferreira (Representante de pais de alunos de unidades de ensino do Município); 

Titular Mario Teiichi Miyauchi (Representante da sociedade civil); Suplente Cleusa 

Bellini (Representante da sociedade civil); Titular Sueli Aparecida de Araujo Pereira 

(Representante do Poder Executivo) e Suplente Cristina Sacilotto L Ferraz 
(Representante do Poder Executivo). PARTE I – A) Fica registrado que não foi possível 
apreciar a ata da última reunião por não ter sido enviada pela presidente da gestão 

anterior B) Palavras da Presidente: a Profª Gilma deu as boas vindas aos senhores 
membros e agradeceu a confiança nela depositada como  presidenta do CAE; solicitou o 
apoio de todos os membros nas atividades a serem realizadas em cumprimento às 
atribuições que são de grande responsabilidade por ser um órgão deliberativo; solicitou 

a apresentação de todos os membros e cargos respectivos para conhecimento do grupo;  
justificou a ausência da ex-presidente, que não pode comparecer por motivo de saúde. 
PARTE II - A) Foi elaborado o calendário para as três próximas reuniões do CAE que 
acontecerão nas seguintes datas: dia vinte e dois de outubro, dezenove de novembro e 

dezessete de dezembro de dois mil e quatorze, às quatorze horas e deverão ter a duração 
de 1h30 à 2h00; B) A Presidente Prof.ª Gilma leu o Regimento Interno do Conselho de 
Alimentação Escolar e ficou decidido que na próxima reunião os membros deverão 
apresentar sugestões de alteração, se acharem necessárias. A análise do Regimento 

poderá ser realizada com base na Legislação Municipal sobre criação do CAE e 

Legislação Federal sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar, documentos a 
serem enviados por e-mail; a representante do poder executivo sugeriu que os membros 
estudem a possibilidade de reduzir o tempo da gestão de 4 para 2 anos, com base no 

argumento da Secretária Municipal de Educação, que o tempo de 4 anos é muito longo e 
há evasão de acordo com o que tem observado nos diferentes Conselhos da secretaria. 

C) Embora ainda não tenha sido definido um Plano de Trabalho para a atual gestão, os 
membros concordaram que uma das atividades mais importantes e imprescindível para 
um Conselho que tem a atribuição de fiscalizar é a realização de visitas mensais às 

escolas municipais e estaduais (sem prévio aviso) para acompanhar a operacionalização 
do Programa; D) A participação de convidados na reunião, sem direito a voto, será 

permitida, desde que seja solicitado previamente a Presidente; E) Para a próxima 
reunião serão convidados os gestores do Programa Municipal de Alimentação Escolar 

para apresentação de sua operacionalização e a ex-presidente do CAE para instruções 



sobre a avaliação de prestação de contas ao FNDE.Encerrando os assuntos constantes da 

Reunião do Conselho Municipal de Alimentação Escolar de Piracicaba, a senhora 

presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às 16h30. Do 

que, para constar, eu, Marcia Cristina Ferreira, Secretária do CAE, lavrei e digitei a 

presente Ata que será assinada pela Senhora presidente e Senhores membros presentes à 

reunião em que a mesma for aprovada. Piracicaba, 04 de Setembro de 2014. 

MEMBROS PRESENTES NA PRIMEIRA REUNIÃO DO CAE 

ProfªGilmaLucazechiSturion: _______________________________________ 

Maria Ines Oliveira Silva Damasceno: __________________________________ 

Solange Prado Castel: ________________________________________________ 

WalleriaMalagolli: _________________________________________________ 

Sandra Helena Belgo: ________________________________________________ 

Marcia Cristina Ferreira: ______________________________________________ 

Mario TeiichiMiyauchi: _______________________________________________ 

Cleusa Bellini: _______________________________________________________ 

Sueli Aparecida de Araujo Pereira: ________________________________________ 
Cristina Sacilotto L Ferraz: _______________________________________________ 

 


