
ATA DA SEXAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE PIRACICABA, SP, Gestão 2018-2022.
Aos vinte e dois dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, às dezoito horas e trinta minutos, na
Sala dos Conselhos da Secretaria Municipal de Educação, localiza à Rua Cristiano Cleopath,
número 1902, Bairro Alto, Piracicaba, SP, teve início a sexagésima terceira Reunião Ordinária do
CAE, sob a coordenação da Presidente, Alessandra Aparecida Zilio Cozzo de Siqueira.
Compareceram à reunião os membros: Ana Lúcia Maria Gastão (representante dos trabalhadores da
rede municipal), Eloá Teles de Souza (suplente, representante de pais da rede estadual), Antônio
Francisco Correa (sociedade civil, Apeoesp), Camila Aguarelli Teixeira (representante poder
executivo), Érica Speglich (sociedade civil – Fenacelbra), Mahatima Fuentes (suplente poder
executivo), Marco Antonio de Paula (vice presidente, representante pais de alunos da rede estadual),
Marina Vieira da Silva (sociedade civil, Esalq); Renata Perazoli (representante pais de alunos da
rede municipal). Demais membros, justificaram a ausência por e-mail. Convidados presentes:
Heloíse Milano, Ralf Vieira de Araújo, como equipe técnica da DAN: Elisa Coleone, Maria Emília
Ometto, Carolina Coelho Landell, Mariana Chaves, Evelin Minowa e a representante da empresa
Nutriplus, a Sra. Bruna Oriani. 

Parte 1 – Foi apresentada pela presidente Alessandra a necessidade de revisão do regimento para
estudar a possibilidade de aumentar o número de membros dada a quantidade de trabalho
demandada ao CAE, além de rever as formas de convocação dos membros e de números de
justificativa de faltas. Os membros ficaram com a incumbência de pensar em formas de realizar essa
revisão e apresentar na próxima reunião; 

Parte 2 – A presidente Alessandra apresentou a nova representante da sociedade civil da Federação
Nacional de Celíacos, Érica Speglich, que substitui à Sra. Franciléia. Os trâmites para publicação
em diário oficial desta substituição, ficaram sob a responsabilidade da Sra. Renata, secretária da
sala dos Conselhos da Educação. 

Parte 3 –Elisa (DAN) apresentou as novas nutricionistas que compõe a equipe da DAN a partir do
início de 2020. 

Parte 4 – A presidente Alessandra apresentou o novo logotipo do CAE Piracicaba, aprovados por
unanimidade; 

Parte 5 – Os convidados Heloíse Milano e Ralf Vieira de Araújo apresentaram uma solicitação de
intermediação pelo CAE com a direção da Escola Estadual Honorato Faustino para o acolhimento e
oferecimento de refeições adequadas à sua filha, que possui alergias alimentares múltiplas. Segundo
o Ralf Araújo, o diretor da referida escola não se prontificou a atender aos trâmites necessários para
tal oferecimento, solicitando aos pais que procurassem diretamente a empresa terceirizada
responsável pela alimentação na escola (Nutriplus). Entretanto, segundo a orientação da DAN, SEE
e Nutriplus, é preciso que a direção encaminhe os atestados médicos e formulários existentes e
criados para tal fim. Elisa (nutricionista da DAN) solicitou a documentação para poder encaminhar
o pedido de alimentação especial, o que foi prontamente atendida por Heloíse Milano, que entregou
as cópias dos documentos necessários durante a reunião. Ficou acordada uma reunião especial para
discussão do caso com convite para direção escolar, representante da Secretaria de Estado de
Educação, DAN e CAE para o dia 28 de janeiro de 2020 neste mesmo local; Parte 6 – A presidente
Alessandra apresenta as datas de treinamento das merendeiras pela DAN e pela Nutiplus e solicita a
participação dos membros nos dias indicados; Parte 7 – a conselheira Marina pede a palavra para
apresentar uma proposta de integração entre o CAE e o Conselho Municipal de Segurança
Alimentar de Piracicaba (COMSEA), cuja proposta é fazer um evento conjunto no Dia Mundial da
Alimentação em 16 de outubro. As propostas para o evento estão em aberto e o Comsea aguarda
sugestões e a parceria do CAE.



Esta ata foi elaborada pela secretária e será apreciada e assinada pelos membros presentes na
reunião em que a mesma for aprovada. 

Piracicaba, 22 de janeiro de 2020.

Assinatura dos membros presentes na reunião de aprovação:


