
ATA DA QUINQUAGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE

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

oitavo dia do mês de julho 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. 

Compareceram à reunião os senhores membros: Eloá Teles de Souza (representante de pais de

alunos estaduais-suplente), Franciléia Gideone de Barros Ferraz (Representante da sociedade civil-

titular), Mahatima Fuentes (Representante do poder executivo- suplente), Marco Antonio de Paula

(Representante de pais de alunos de escola estadual-titular e vice presidente), Camila Aguarelli

Teixeira (Representante do Poder Público-titular), Renata Perazolli (Representante de pais de alunos

de escolas municipais-titular) e Ana Lúcia Maria Gastão (representante de escola municipal-

titular). 

Justificaram a ausência os membros Ana Rita Antunes de Sousa (Representante de escolas

estaduais- suplente), Marina Vieira da Silva (Representante da sociedade civil- suplente), Antônio

Francisco Correia (Representante da sociedade civil- suplente) e Vanessa Calixto (Representante de

pais de alunos de escola municipal-suplente). A conselheira Sônia Regina da Silva Godoi

(Representante de escolas estaduais- titular) novamente não compareceu e nem justificou sua

ausência.

PARTE I – Apreciação e aprovação da ata da 49o Reunião Ordinária do CAE. 

PARTE II – Discussão sobre as ações realizadas até o momento: o conselheiro Marco Antonio 

apresenta o novo logotipo criado para o CAE. O logotipo foi aprovado por todos os presentes e 

passará a ser utilizado nas comunicações oficiais do conselho a partir de agora. A presidente 

Alessandra apresentou as estratégias discutidas com a DAN para o treinamento prático das 

merendeiras, especialmente sobre preparo de receitas isentas de alérgenos e cozinha compartilhada. 

As explicações e o treinamento serão acompanhados pela conselheira Franciléia.

PARTE III – Ficou agendada para o dia 25 de julho uma Reunião Extraordinária exclusivamente

para a análise das contas apresentadas pela Entidade Executora. A presidente Alessandra apresento o

conteúdo do Ofício n°22517/2019/DIACO/COMAV/CGPAE/DIRAE-FNDE e os presentes decidem

que farão novas reuniões para averiguar as questões trazidas no ofício após a análise das contas, que



tem mais urgência. Também foi realizada a atualização do calendário de visitação, data e membros

que visitarão as unidades escolares. 

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, 18 de julho de 2019.

Assinatura dos membros presentes na reunião de aprovação: 


