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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO

MUNIéIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE PIRACICABA, SP, gestão

2014-2018. Aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e quinze, às quatorze

horas, na Sala 1 da Secretaria Municipal de Educação, localizada a Rua Cristiano

Cleopath, n'' 1902, Bairro Alto, Piracicaba - SP, teve início a décima segunda Reunião

Ordinária do CAE, sob a coordenação da Presidente, Gilma Lucazechi Sturion.

Compareceram à reunião os senhores membros: Titular Solange Prado Castel

(Representante dos docentes, discentes ou trabalhadores na área de educação

municipal); Titular Mário Miyauchi (representante da sociedade civil); Marcia Cristina

Ferreira (Representante de pais de alunos da rede de ensino municipal), suplente

Cristina Sassiloto Lopes Ferraz (representantes do poder executivo), Cleusa Belini

(representante da sociedade civil).Estavam presentes também, a diretora e as

nutricionistas da DAN e a nutricionista da empresa terceirizada. A Presidente Gilma deu

as boas vindas aos senhores membros e agradeceu a presença de todos. Parte I: Leitura

e apreciação da ata da décima primeira reunião ordinária. PARTE 11. Ordem do dia: a)

Apreciação e aprovação do relatório final da visita às unidades escolares; b) Apreciação

e aprovação do Relatório a ser enviado ao FNDE; c) Definição de Calendário para 2016:

as reuniões serão realizadas nos dias 17/02, 23/03, 20/04, 18/05, 15/06, 17/08, 21/09,

19/10, 16/11 e 14/12/2016.d) como plano de trabalho para 2016, sugeriu-se

continuidade de acompanhamento do Programa nas unidades escolares, aprimoramento

da formação dos conselheiros quanto aos aspectos de gestão, encontros técnicos para

estudo das ações de Educação Nutricional e Agricultura Familiar, Obesidade A

Presidente Gilma agradeceu a presença de todos, principalmente a ótima receptividade e

disponibilidade da diretoria da Divisão de Alimentação da Prefeitura e deu por

encerrada a reunião às 16h30. Esta ata foi elaborada pela Presidente que será apreciada

e assinada pelos membros presentes na reunião em que a mesma for aprovada.
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