
ATA DA SEXAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CAE – PIRACICABA, SP, GESTÃO 2018-
2022. Ao vigésimo primeiro dia do mês de novembro de dois mil e dezenove, na
Secretaria da Educação de Piracicaba, localizada à rua Crist iano Cleopath, 1902,
ocorreu a reunião ordinária sob a condução da Presidente Alessandra Aparecida Zilio
Cozzo de Siqueira. 

Compareceram à reunião os membros: Ana Lúcia Maria Gastão (representante dos
trabalhadores da rede municipal), Camila Aguarelli Teixeira (representante poder
executivo), Eloá Teles de Souza (suplente dos representantes de pais de alunos da rede
estadual), Franciléia Gideone de Barros Ferraz (sociedade civil – Fenacelbra), Marco
Antonio de Paula (vice presidente e representante pais de alunos da rede estadual),
Renata Perazoli (representante pais de alunos da rede municipal). 

Parte 1 – Apreciação da Ata da 60o Reunião ordinária do CAE. Apresentação das
informações recebidas durante a participação no Encontro de conselheiros em Mogi
Mirim-SP. 

Parte 2 – 2.a) A presidente Alessandra e a conselheira Leia visitaram a Escola Rosalina.
Encontraram uma tubulação de gás no meio da cozinha e isso foi ressaltando como algo
a ser avaliado pela DAN. Verificaram que algumas professoras fizeram pratos para si
mesmas antes das crianças, sendo também um ponto a ser melhor orientado. Havia
biscoitos de arroz sem uso por falta de aceitação. Esse ponto já foi levado à RT Elisa
que não sabia da informação se prontificou a tomar providências. 2.b) Também foi
realizada visita da Escola Honorato Faustino juntamente com Vigilância Sanitária. A
cozinha estava em ordem e não há registro de crianças com Necessidades Alimentares
Especiais (NAE) para acompanhamento mais próximo a respeito. Na área externa da
cozinha havia entulhamento de materiais e a técnica da Vigilância Sanitária (Kátia) fez
um relatório a respeito. O diretor da escola (João Marcos) pediu apoio do CAE para a
resolução do problema. 2.c) O conselheiro Marcos trouxe para apreciação o Manual de
Boas Práticas para Produção de Alimentos. 2.d) A presidente Alessandra atualizou os
demais conselheiros a respeito do andamento de algumas questões em aberto com a
DAN, especialmente a aquisição de alimentos para crianças com NAE. 2.e) A
conselheira Camila repassou alguns pontos sobre a formação que realizou na União
Nacional dos Conselhos Municipais de Educação a respeito de verbas públicas. 2.f) A
conselheira Leia comentou a respeito da demanda da EE Dr Prudente para uma palestra
sobre NAE. 2.g) A conselheira Ana Lúcia relatou sobre o encontro de CAEs em Mogi
Mirim onde se encontraram apenas quarenta pessoas. Os conselheiros de Mogi Miriam
têm uniforme para realizar as visitas, o que foi considerado um ponto interessante para
nosso CAE. 2.h) Fizemos uma breve avaliação de nossa atuação até o momento,
destacando algumas melhorias como o fato dos pertences pessoais das merendeiras
deixarem de ser guardados dentro das cozinhas e não mais utilizarem uniformes
adaptados e, sim, uniformes especialmente criados para o ambiente de cozinha. 2.i) A
conselheira Renata sugeriu e aprovamos por unanimidade a necessidade de realizar a
substituição para o membro titular de representantes de escola estadual e suplente das
escolas municipais em fevereiro de 2020. 2.j) Demais assuntos não urgentes foram
deixados para a próxima reunião.



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

Piracicaba, 21 de novembro de 2019.

Assinatura dos membros presentes na reunião de aprovação:


