
 

 

 

Piracicaba, 07 de julho de 2022  

 

 

 Prezado(a) Senhor(a)  

Membro do Conselho de Alimentação Escolar (CAE) de Piracicaba, SP  

Gestão 2018-2022  

 

Convocamos V.Sª para a centésima reunião extraordinária do Conselho de Alimentação 

Escolar – CAE de Piracicaba, SP - Gestão 2018-2022 a realizar-se no dia 11/07/2022, 

segunda-feira, às 17hs na sala dos Conselhos ligados à Educação, na Secretaria 

Municipal de Educação, Rua Cristiano Cleopath, nº 1902, Bairro Alto.   

 

Na reunião serão tratados os seguintes assuntos:  

 

PARTE I: Apreciação 

1. Ofício SME/DAN 267/2022, o qual foi respondido via Ofício CAE 031/2022. 

2. Ofício SME/DAN 282/2022 respondendo aos apontamentos do Ofício CAE 

031/2022 cobrando celeridade na avaliação dos cardápios de alimentação escolar 

apresentados pela DAN ao CAE. 

3. Ofício SME/DAN 283/2022 respondendo ao Ofício CAE 033/2022 sobre o projeto piloto 

para manipulação do leite materno nos lactários das unidades escolares do 

município. 

4. Ofício SME/DAN 289/2022 sobre Teste de Aceitabilidade do cacau em pó para adição 

no leite dos cardápios de estudantes maiores de 3 anos.  

5. Of. SME/DAN N 291/2022 o qual indica Lenara Waideman Liebana como Responsável 

Técnica da empresa terceirizada Starbene que serve alimentação nas unidades 

terceirizadas. 

6. Ciência do Comunicado n.º 213669/2022/COECS/CGPAE/DIRAE/FNDE enviado à 

EEx. sobre o vencimento do mandato do CAE em 19/07/2022 

7. Ciência da publicação em 2/07/2022 no Diário Oficial do DECRETO No 19.146, DE 31 

DE MAIO DE 2022 o qual visa recompor os membros do CAE 

8. Demonstrativos do PNAE a saber: planilha atualizada até dia 30/06/2022 do PNAE e o 

relatório mensal de empenhos e extratos bancários referente a maio. 

9. Acompanhamento da situação relatada sobre a falta de alimentos para o EJA no 

primeiro bimestre de 2022 

10. Visitas fiscalizadoras às Unidades Escolares realizadas no 1 semestre de 2022 

11. Posicionamento do CAE divulgado a sociedade, em relação a terceirização da 

alimentação escolar nas escolas municipais. 

 



 

PARTE II: Ordem do dia 

1. Envio do Parecer Conclusivo do CAE referente ao ano de 2021. 

2. Apreciação e votação da proposta de atualização do Regimento Interno 

3. Apreciação e votação da proposta de atualização do Questionário utilizados nas visitas 

às Unidades Escolares 

4. Apreciação e votação do texto do Edital de Convocação das eleições para o CAE 

quadriênio 2022-2026 

5. Apreciação e votação do formulário de inscrições das eleições para o CAE quadriênio 

2022-2026 

6. Apreciação e votação dos ofícios convidando para participação das eleições para o 

CAE quadriênio 2022-2026 

7. Definição da composição da Comissão Eleitoral para conduzir os trabalhos da eleição 

8. Definição do cronograma das eleições para o CAE quadriênio 2022-2026 

9. Apreciação e votação do Edital de Convocação das eleições para o CAE quadriênio 

2022-2026, com cronograma. 

 

  

Favor confirmar presença ou justificar ausência somente pelo e-mail 

cae.piracicaba@hotmail.com  

Sendo só para o momento e esperamos contar com a presença de todos, agradeço 

antecipadamente. 

Cordialmente, 

Alessandra Aparecida Zilio Cozzo de Siqueira 

Presidente CAE – Gestão 2018 – 2022 

E-mail: cae.piracicaba@hotmail.com 
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