
ATA DA SEXAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE PIRACICABA, SP, Gestão 2018-2022. Aos dezenove dias do
mês de fevereiro 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 quarta 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), 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), Renata Perazoli
(representante pais de alunos da rede municipal). Demais membros, justificaram a ausência por e-
mail. 
Parte 1 – Solicitaram desligamento do CAE os membros Ana Rita Antunes de Souza (suplente
representante trabalhadores da rede estadual), Eloá Teles de Souza (suplente, representante de pais
da rede estadual), Maria do Carmo da Silva (suplente dos trabalhadores da rede municipal,
secretária do CAE), Sonia Regina da Silva Godoi (representante trabalhadores da rede estadual) e
Vanessa Calisto (representante pais de alunos da rede municipal). Ficou acordado que os
conselheiros se organizarão para verificar nas instituições de origem pessoas interessadas se
candidatar aos cargos vagos no CAE. Na próxima reunião o assunto voltará à pauta. 

Parte 2 – definição de nova secretária, ficando Érica Speglich responsável pela função até a posse
dos novos membros em substituição aos recém desligados. 

Parte 3 – Organização do Calendário para 2020. Foram remanejadas as datas das reuniões
ordinárias, pois alguns conselheiros estavam com dificuldade de participar nas datas estabelecidas
anteriormente. Desta forma, foram acordadas as seguintes datas para as reuniões ordinárias, todas
segundas feiras, a partir das 18 horas e trinta minutos: 16 de março, 06 de abril, 18 de maio,
15 de junho, 06 de julho, 17 de agosto, 21 de setembro, 19 de outubro, 16 de novembro e 04 de
dezembro. Parte 4 – a presidente Alessandra ressaltou a quantidade de trabalho sendo requisitada
por parte do CAE e a necessidade de organização por meio de Comissões, envolvendo membros
titulares e suplentes, para que todas as tarefas sejam realizadas a contento. Após discussões entre os
membros do Conselho, foi decidida pela seguinte organização: a) Comissão responsável pela
análise das Notas Fiscais e prestação de contas ao FNDE – formada pelos conselheiros
Alessandra Aparecida Zilio Cozzo de Siqueira, Érica Speglich, Antônio Francisco Correa e Marina
Vieira da Silva; b) Comissão responsável pelas visitas às escolas, formada pelos conselheiros Ana
Lúcia Maria Gastão, Érica Speglich, Renata Perazoli, Mahatima Fuentes e Antônio Francisco
Correa. Caberá à comissão, com o apoio dos demais membros do CAE, verificar a listagem dos
pontos a serem observados nas escolas, montar um formulário on-line de acompanhamento de
acesso exclusivo do CAE e criar formas para acompanhar irregularidades. Foi reafirmada a
necessidade de acompanhamento das escolas que funcionam em período noturno e a verificação da
adequação dos horários de alimentação em vigor no momento; c) Comissão responsável pela
revisão do regimento do CAE, formada pelos conselheiros Renata Perazoli e Camila Aguarelli
Teixeira. Caberá à comissão, com o apoio dos demais membros do CAE, rever o regimento e a
possibilidade de aumento do número de membros e revisar o número de ausências por membro,
revisar a forma de convocação para as reuniões para melhor incluir os membros suplentes, criar
modelos de justificativa de ausência, colocar a documentação do CAE em ordem e avaliar o edital
de chamamento para terceirização de parte da merenda que deve ocorrer ao longo de 2020.  

Parte 5 – A presidente Alessandra relata que acompanha a merenda na escola que dirige (Etec) e
que observa que falta salada para a maior parte dos estudantes. Ao questionar as merendeiras, a
resposta foi que muitos estudantes optam por não comer carne, comendo mais salada e não
havendo, portanto, a quantidade suficiente para a demanda. Alessandra relata também que já



conversou com Elisa (responsável técnica da DAN) e que começarão a pesquisar no município qual
a real demanda pela salada, para verificar a necessidade de alteração na quantidade e,
eventualmente, nos cardápios. 

Parte 6 – CAE foi convidado a participar do HTPC de professores, as datas serão disponibilizadas a
todos para a divisão dos conselheiros para participação. A presidente Alessandra agradeceu a
presença de todos e deu por encerrada a reunião às 21 horas. Parte 7 – Convite para uma palestra
sobre o projeto “Comunidade que Sustenta a Agricultura” na cidade. 

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

Piracicaba, 19 de fevereiro de 2020.

Assinatura dos membros presentes na reunião de aprovação:







Piracicaba, 03 de março de 2020

Prezada Presidenta, Profa. Dra. Alessandra, prezados companheiros

Eu, Eloá Teles de Souza, RG 12.875.233-6, CPF 040.216.798-80, venho por esta solicitar meu

desligamento como membro do CAE, por mo/vo de estar sobrecarregada com problemas de

saúde de membro da família e trabalhando com alfabe/zação em sala de segundo ano do

Ensino Fundamental.

Esclareço que para mim foi bastante proveitoso ter par/cipado com uma equipe tão

responsável e, sempre que possível, par/cipa/va. Aprendi muito e agradeço a vocês por isso.

Agradeço a todos que direta ou indiretamente contribuem com a alimentação escolar em

nosso município e tenho consciência da importância deste Conselho de Alimentação Escolar.

Espero que um dia volte a lutar consigo por melhores condições de trabalho para as

cozinheiras, para nutricionistas e todos os trabalhadores ligados à DAN e contratados pela

Nutriplus. Espero um dia ver tudo municipalizado de modo a garan/r melhor qualidade, com

funcionários recebendo condignamente pelo grandioso trabalho que fazem para contribuir

com a Educação.

Atenciosamente.

________________

Eloá Teles de Souza


