
ATA DA NONAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 

MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE PIRACICABA, SP, Gestão 2018-2022. 

Aos nove dias do mês maio de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas, à distância, teve início a  

Nonagésima Quinta Reunião Extraordinária 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), Érica Speglich (sociedade

civil – Fenacelbra), Renata Perazoli (representante pais de alunos da rede municipal).

Compareceram os convidados: Bruno Cezar Rosa (Secretário de Educação),  Mariana Chavez

(Nutricionista Responsável Técnica da Divisão de Alimentação e Nutrição), Josi Spadote

(Secretária do Gabinete - Secretaria Municipal de Educação)

Ponto 1 – Foram discutidos os encaminhamentos necessários para a recomposição do CAE. 

Mariana Chaves conferiu junto aos conselheiros quais os cargos vagos. Foram definidas 

conjuntamente os próximos passos: ofícios encaminhando os membros já indicados,  as solicitação 

para a eleição do membro suplente de representante de pais, incluindo o link para indicação das 

escolas (link para Google Formulário de indicados, com e-mail e celular).  Josi Spadote ficou 

responsável por solicitar um link para reunião na SME para garantir que a mesma possa ter longa 

duração. Decidiu-se conjuntamente que a reunião de eleição acontecerá no dia 16 de maio, às 19 

horas, online.

Ponto 2 – O Sr Secretário Bruno Rosa solicitou esclarecimento a respeito das atas das reuniões do 

CAE. A conselheira Érica explica que todas as atas estão disponíveis no Portal dos Conselhos de 

Piracicaba (https://conselhos.piracicaba.sp.gov.br/cae/), assim como o Plano de Ação e as datas das 

Reuniões Ordinárias, conforme foi enviado à SME por ofício no início de janeiro. A Sra. Josi 

Spadote comenta que é importante que tais atas estejam no site da SME e a presidente Alessandra 

explica que, em nenhum momento, o CAE teve acesso ao site da SME para poder atualizar as atas 

nesse site. A Sra. Josi Spadote ficou responsável por contatar o setor de informática da SME para 

averiguar as possíveis providências.

Ponto 3 – Discutiu-se, rapidamente, a questão do leite sem achocolatado. A presidente Alessandra 

comenta que tem recebido diversas mensagens de pais preocupados com a questão e verificaram a 

falta de aceitação em visitas fiscalizadoras às escolas. O Sr. Bruno Rosa comenta que conversou 



com Secretarias de Educação de outros municípios e todos estão enfrentando o mesmo problema. A 

conselheira Érica diz que tem conversado com conselheiros de vários municípios do país e, de fato, 

o problema é generalizado. Todos se comprometeram, mais uma vez, a continuar buscar alternativas

para a questão.

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, 09 de maio de 2022.

Assinatura dos membros presentes na reunião de aprovação:


