Piracicaba, 04 de dezembro de 2018.

Prezado (a) Senhor (a)
Membro do Conselho de Alimentação Escolar (CAE) de Piracicaba, SP
Gestão 2018-2022
Convocamos V.Sª para a quadragésima quarta reunião ordinária do Conselho
de Alimentação Escolar – CAE de Piracicaba, SP - Gestão 2018-2022 a
realizar-se no dia 04/12/2018, terça-feira, às 18h00 na Secretaria Municipal de
Educação de Piracicaba, localizada a Rua Cristiano Cleopath, nº 1902, Bairro
Alto.
Na reunião serão tratados os seguintes assuntos:
PARTE I – Apreciação da Ata da 43º Reunião Ordinária do CAE, com
indicação de errata encaminhada pela Sra. Heloize Milano.
PARTE II - Palavra do presidente e dos senhores membros quanto a
substituição dos membros que não compareceram em reuniões do CAE de
acordo com Regimento Interno.
Ações relevantes na atuação do CAE.
PARTE III - ORDEM DO DIA:
Determinação da data e membros que visitarão as unidades escolares
solicitadas pela Divisão de alimentação e Nutrição em caráter de urgência,
através do ofício SME/DAN n°556/2018.
Descrição do processo de julgamento de carnes acompanhado em 21/11/2018.
Estabelecimento do check-list que será utilizado durante a visita nas unidades
escolares.
Divisão dos membros que acompanharão as licitações durante os meses de
Dezembro 2018 e Janeiro de 2019, destacando os principais pontos que
deverão ser acompanhados e observados pelos conselheiros.
Apresentação da temática do grupo de Agroecologia cuja reunião aconteceu no
dia 28/11/2018.

Apresentação da data que acontecerá a FOPEC (Fórum Permanente dos
Conselhos Municipais de Piracicaba) e estabelecimento dos conselheiros que
participarão.
PARTE IV – ASSUNTOS DIVERSOS:
Acolhimento alimentar.
Favor confirmar presença ou justificar ausência somente pelo e-mail
alessandra.siqueira@etec.sp.gov.br. Informar também, sobre a necessidade de
transporte e declaração de comparecimento para participar da reunião.
Sendo só para o momento e esperando contar com a presença de todos,
agradeço antecipadamente.

Cordialmente,

Alessandra Aparecida Zilio Cozzo de Siqueira
Presidente CAE – Gestão 2018 – 2022
E-mail: alessandra.siqueira@etec.sp.gov.br

