
ATA DA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CAE – PIRACICABA, SP, GESTÃO 2018-2022. Ao décimo

quarto dia do mês de agosto de dois mil e dezenove, na Secretaria da Educação de Piracicaba,

localizada à rua Cristiano Cleopath, 1902, ocorreu a reunião ordinária sob a condução da Presidente

Alessandra Aparecida Zilio Cozzo de Siqueira. 

Estiveram presentes os conselheiros: Ana Lúcia Maria Gastão (representante dos trabalhadores da

rede municipal), Camila Aguarelli Teixeira (representante poder executivo), Eloá Teles de Souza

(representante de pais de alunos estaduais-suplente), Franciléia Gideone de Barros Ferraz

(Representante da sociedade civil-titular), Marco Antonio de Paula (Representante de pais de alunos

de escola estadual-titular e vice presidente), Renata Perazoli (Representante de pais de alunos de

escolas municipais-titular), Vanessa Calisto (representante de pais de alunos municipais-suplente).

Justificaram as faltas os conselheiros : Ana Rita Antunes de Souza (representante de escola estadual

- suplente), Antônio Francisco Correa (sociedade civil, Apeoesp), Mahatima Fuentes (Representante

do Poder Público-suplente), Marina Vieira da Silva  (Representante da sociedade civil-suplente).

Parte 1 -  Verificação de quórum, aprovação da ata e justificativas de ausências. Verificado a

existência de quórum, a reunião foi iniciada.

Parte 2 -  A conselheira Léia destacou que o contato com a DAN sobre o atendimento a crianças

com Necessidades Alimentares Especiais (NAE) e o edital para compra de alimentos específicos

estão andando prontamente e positivamente. Todavia, a necessidade do médico especialista

assumido pelo Dr. Pedro Melo não está em andamento e que os encaminhamentos feitos para DAN

não estão adequados. Destacou que a ficha de saúde atualizada e com descrição adequada não foi

feita. A conselheira Renata destacou que a partir de agora as inscrições das crianças nas escolas

iniciará e que as mães estão com muitas dúvidas.

Parte 3 – A presidente Alessandra apresentou uma série de documentos do CAE que deverão ser

atualizados e corrigidos, algumas atas e convocações que foram registradas com número errado e

que precisarão ser retificadas. O erro ocorreu pois inicialmente a presidente e a secretária

acreditavam que as Reuniões Extraordinárias deveriam ser numeradas à parte, o que não é o correto.

As atas e convocações serão retificadas e disponibilizadas o mais breve possível no Portal dos

Conselhos.



Esta ata foi elaborada pela secretária e pela presidente e será apreciada e assinada pelos membros

presentes na reunião em que a mesma for aprovada. 

Piracicaba, 14 de agosto de 2019.

Assinatura dos membros presentes na reunião de aprovação: 


