
Piracicaba, 04 de novembro 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 terceira reunião ordinária do Conselho

de  Alimentação  Escolar  –  CAE  de  Piracicaba,  SP  -  Gestão  2018-2022  a

realizar-se no dia 06/11/2018, terça-feira, às 18h30 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 das Atas da  42º Reunião Ordinária do CAE e da  1ª

reunião Extraordinária do CAE e assinatura das listas de presença. 

PARTE  II  -  Palavra  do  presidente  e  dos  senhores  membros.  Divisão  dos

conselheiros  em  grupos  de  trabalho  para  realizar  a  fiscalização  e

acompanhamento dos seguimentos de: Agricultura familiar, Alimentação para

crianças com necessidades especiais e Programa de Educação nutricional.

PARTE III - ORDEM DO DIA: 

Palavra da representante do grupo Coletivo Acolhimento Alimentar, a respeito

das dificuldades encontradas pelas famílias com crianças com necessidades

especiais cursando escolas da rede estadual e municipal de Piracicaba.

PARTE IV - Relatório conclusivo a partir das respostas encaminhadas pela

EEx  para  solucionar  os  problemas  elencados  no  ofício  Ofício  n.°

33346/2018/Diaco/Comav/Cgpae/Dirae-FNDE a  respeito  do  Alerta  para  o

cumprimento da legislação que rege o Programa Nacional de Alimentação

Escolar – PNAE, recebido pela presidente do CAE em 09 de Outubro de 2018,

e  preenchimento  do  questionário  norteador  sobre  a  Situação  atual  de

execução do Programa nesse município para ser encaminhado ao FNDE com

a  assinatura  da  maioria  dos  membros  do  CAE,  preferencialmente  os

titulares.



- Apresentação do relatório pelo conselheiro Antônio a respeito da  chamada

pública para compra de arroz, realizada em 05/11/2018. Estabelecimento de

membros que acompanharão as demais chamadas que acontecerão nos dias

12 e 14/11/2018 as 9 horas.

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
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