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ATA DA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CAE – PIRACICABA, SP, GESTÃO 2018-2022.
Aos onze dias do mês de abril 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 e convidados: 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) Camila Aguarelli Teixeira (Representante do
Poder Público-titular) e Renata Perazolli (Representante de pais de alunos de escolas
municipais-titular). Justificaram a ausência os senhores membros: Maria do Carmo da
Silva (professora municipal-suplente e secretária do CAE), Antônio Francisco Correia
(representante da sociedade civil-suplente), Vanessa Calixto (Representante de pais de
alunos de escola municipal-suplente), Marina Vieira da Silva (Representante da
sociedade civil-suplente), Ana Lúcia Maria Gastão (representante de escola municipaltitular) e Ana Rita A. de Souza (representante de escola estadual- suplente).
Compareceu a senhorita Maria Emília Ometto, nutricionista responsável pelo cardápio
das crianças com necessidades alimentares especiais da DAN.
Primeiramente, aproveitando a oportunidade da ocorrência da reunião com diretores de
escolas municipais, o CAE, apresentou-se a todos os presentes e passou orientações a
respeito do atendimento adequado as crianças portadoras de necessidades de
alimentação especial – NAEs. Após a apresentação do conselho, as conselheiras
Franciléia e Camila permaneceram na reunião com os diretores e os demais membros
reuniram-se na Sala dos conselhos para a reunião, propriamente dita. Foi apreciada e
aprovada a ata da 46ª Reunião ordinária. Em seguida, aprovou-se a alteração do
calendário das reuniões ordinárias, cujas datas ficaram as seguintes: 08 de maio, 05 de
junho, 03 de julho, 14 de agosto, 11 de setembro, 09 de outubro, 13 de novembro e
04 de dezembro, sempre às 18hs, na Sala dos conselhos, na Secretaria Municipal de
Educação, com alterações de datas conforme a necessidade. Além dessas datas, será
imprescindível a presença dos conselheiros em reuniões extraordinárias para deliberar
sobre a prestação de contas da E.Ex. Nesse relatório, conferiremos se foi cumprida a
meta de 30% destinados à agricultura familiar, entre outras ações. É muito importante
também que cada conselheiro assuma a responsabilidade de confirmar presença ou
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justificar

a

ausência

somente

pelo

e-mail

alessandra.siqueira@etec.sp.gov.br,

informando também, no prazo determinado sobre a necessidade de transporte,
declaração de comparecimento e necessidade de dispensa para participar da reunião. A
presidente Alessandra relatou que, em 27 de março, compareceu, mediante a
convocação oficial, a uma reunião com a Dra. Milene Telezzi Habice, Promotora de
Justiça do município de Piracicaba, juntamente com a Sra. Daisy Eluf, gerente da DAN,
e as nutricionistas responsáveis pelo acompanhamento dos cardápios elaborados para as
crianças com NAEs, a fim de apresentar as diretrizes sobre o atendimento destas
crianças e do PNAE no município. A presidente informou que foram respondidas todas
as questões levantadas pela promotora sobre o atendimento e execução do PNAE e que
a mesma mostrou-se satisfeita com o atendimento prestado até o momento e com as
estratégias futuras que a DAN e o CAE propuseram. Também foi nos informado que
está em estudo com a DAN, a realização de um grupo de estudos sobre o atendimento
de crianças com NAEs em vista das dificuldades que estão sendo encontradas para o
atendimento adequado e o número crescente de crianças. Para o grupo serão convidados
os CAEs de toda região, nutricionistas e membros do CECANI. Nos próximos dias 14 a
16 de Maio, acontecerá a II Semana de Conscientização sobre o Alergia Alimentar,
cujos representantes do evento solicitaram o apoio do CAE em reunião ordinária
ocorrida em Fevereiro de 2019. Também serão realizadas, no mês de Maio, reuniões
com diretores das escolas estaduais que fazem parte do PNAE e foi solicitado a
presença do CAE a fim de apresentar o conselho. A conselheira Renata propôs que a
difusão dos conhecimentos sobre a alimentação seja feita em grupos pequenos de
supervisoras da DAN, que replicariam as informações junto aos merendeiros. A
presidente Alessandra comentou que o presidente do CAE de Itapevi solicitou, através
de e-mail, ajuda quanto a fiscalização do PNAE. Também foi ressaltada a importância
dos conselheiros deste CAE, em interar-se dos diversos manuais disponíveis sobre o
assunto de NAEs, além das responsabilidades do conselho, que estão sendo
disponibilizados para o grupo via WhatsApp e por e-mails. A presidente transmitiu aos
presentes na reunião, a sugestão da conselheira Franciléia, de serem formados pequenos
grupos de trabalho, já que essa responsabilidade é de todos nós. Uma das formas de
auxiliarmos é visitando as escolas que nos sejam acessíveis, pelo menos. As
conselheiras Eloá e Renata visitarão dia 15 de abril, à noite, a EE Alfredo Cardoso. Será
preciso, urgentemente, que alguns conselheiros se disponibilizem para fiscalizar a
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Escola Municipal Francisco Correa, localizada à rua Felinto de Brito, 376, Jardim São
Paulo, telefone 3433.4577. A SME disponibilizará todo material necessários às visitas –
formulários, pranchetas, crachás. A secretária do CME, Renata, sugeriu que contatemos
o Sr. Luciano, do Apoio de Material Escolar para conseguirmos urgentemente esse
material.
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DAN

ao

Parecer

nº

5634/2018/COSAN/CGPAE/DIRAE, referente a Análise das ações de alimentação e
nutrição da Secretaria Municipal de Educação de Piracicaba, SP. Foram discutidas
também nessa reunião as condições higiênico-sanitárias constatadas na fiscalização das
escolas estaduais Moraes Barros, Carlos Sodero e Heitor Pompermayer. Outro assunto
pungente é em relação a equipamentos importantes faltantes e/ou inadequados em
escolas municipais e, mais importante ainda, as constantes denúncias que temos
recebido de merenda insuficiente nas escolas estaduais, sob os “cuidados” da
terceirizada Nutriplus. Foi nos informado, através da presidente Alessandra, que a
nutricionista Elisa, da DAN, assumiu a supervisão da empresa terceirizada e que está
reunindo-se frequentemente com a empresa Nutriplus sobre diversos questionamentos
realizados pelo CAE e pelos diretores. Sobre esta questão, é necessário que nós,
conselheiros, acirremos nossa fiscalização nas escolas do Município e do Estado,
principalmente nas sujeitas à alimentação escolar fornecida pela Nutriplus. Também, é
importante, segundo a nutricionista da DAN, Elisa, que tomemos conhecimento do
Edital de terceirização da alimentação escolar. Há uma avaliação qualitativa em que se
avaliam o cardápio, os nutrientes, a quantidade servida, a variedade, considerando a
escala IQ-COSAN. O FNDE recomenda o cálculo de acordo com o per capta e a faixa
etária e a elaboração da ficha técnica de preparação. A presidente Alessandra esclareceu
que a ficha técnica a DAN já tem, mas requer ainda a especificação de vitaminas e
minerais e o custo unitário de cada refeição. Também recomenda que se adeque o Plano
Anual de Trabalho e a atualização dos cadastros das nutricionistas no Conselho Federal
de Nutrição. Alessandra informou que o cardápio de 2020 será adequado às estações do
ano, com períodos de fevereiro a abril, maio a setembro e outubro a dezembro.
Esclareceu que as fichas técnicas das escolas de educação infantil estão quase prontas e
que o plano de 2018 está em ordem. Atualmente, o município conta com apenas três
nutricionistas, sendo duas da Prefeitura Municipal e uma da SME e, segundo a
Resolução n°26 de 2013 e pela Resolução CFN n°465 de 2010, são necessárias pelo
menos 30 nutricionistas, na atual demanda. Além desse problema, a empresa
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terceirizada Nutriplus e a EEx. estão com falta de merendeiros, o que torna difícil a
realização de um trabalho de qualidade. Alessandra informou que o edital para a
realização de concurso para nutricionistas em Piracicaba foi suspenso, visto que a
empresa que o realizaria saiu da disputa. O conselheiro Marco Antônio questionou
sobre a possibilidade da ajuda dos estagiários da Unimep. Porém, mesmo contando com
eles, o número é insuficiente. A nutricionista Maria Emília disponibilizou a visitação do
estoque de alimentos destinados às crianças com NAEs, bem como as declarações de
ausência de determinados alérgenos emitidas por médicos para as crianças que
consomem as refeições nas escolas e creches. Os conselheiros foram convidados, pela
presidente Alessandra, a um curso na Escola do Legislativo sobre Agricultura Familiar
em 16 de abril, das 14 às 19h. Nós, conselheiros, precisamos dar encaminhamento às
nossas visitas às muitas escolas do município e aguardar a prestação de contas do
Município até a data de 15 de maio próximo. Sem mais a acrescentar eu, Eloá Teles de
Souza, encerro esta ata às 17h50min. A mesma será encaminhada aos e-mails dos
conselheiros para seu conhecimento e apreciação, e será lida e reapreciada no próximo
encontro. Piracicaba, 11 de abril de 2019.

