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ATA DA QUADRAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR – CAE – PIRACICABA, SP, GESTÃO 2018-2022.  Aos vinte e dois dias do mês
de maio de dois mil e dezenove reunimo-nos na Secretaria Municipal de Educação, na Sala dos
Conselhos, localizada à rua Cristiano Cleopath, 1902, para a realização da reunião ordinária do
CAE 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), Marco Antonio de Paula (Representante de pais de alunos de escola estadual-titular
e vice presidente), Ana Lúcia Maria Gastão (representante de escola municipal- titular), Ana
Rita A. de Souza (representante de escola estadual- suplente) e Camila Aguarelli Teixeira
(Representante do Poder Público-titular). Justificaram ausência: Maria do Carmo da Silva
(professora municipal-suplente e secretária do CAE), Antônio Francisco Correia (representante
da sociedade civil-suplente), Marina Vieira da Silva (Representante da sociedade civil-suplente),
Vanessa Calixto (Representante de pais de alunos de escola municipal-suplente), Renata
Perazolli (Representante de pais de alunos de escolas municipais-titular) e Mahatima Fuentes
(Representante do Poder Público-suplente). A conselheira Sonia Regina da Silva Godoi
(Representante de escola estadual-titular) novamente não compareceu a reunião nem justificou
sua ausência. 

Ponto 1 - Primeiramente foi lida a ata da quadragésima sétima reunião ordinária, a qual será
encaminhada por e-mail aos conselheiros para apreciação e indicação de possíveis retificações,
também foi informado pela presidente que todas as atas e demais documentos encontram-se
d i s p o n í v e i s n o s i t e d a C a s a d o s C o n s e l h o s d e P i r a c i c a b a , n o s i t e
http://conselhos.piracicaba.sp.gov.br/cae. A Presidente Alessandra relatou sobre alguns eventos
em que participou com a conselheira Franciléia, sendo alguns deles junto aos diretores de
escolas estaduais, os quais foram bastante produtivos. Convencionamos que, a partir de agora,
passaremos a dar sempre prioridade ao e-mail oficial do CAE – cae.piracicaba@hotmail.com.
Esse endereço de e-mail deverá ser utilizado para convocação de reunião do CAE, confirmar
presença ou justificar ausência, solicitar transporte ou vaga para o estacionamento na Secretaria
da Educação.  

Ponto 2 - Será solicitada à Nutriplus a relação das crianças com NAE – Necessidades
Alimentares Especiais – que frequentam as escolas estaduais, uma vez que não existe o controle
pela empresa. Nas escolas municipais, sabemos que são trezentas e trinta e duas crianças com
NAE, da Educação Infantil aos anos iniciais do Ensino Fundamental. Em função deste fato, a
presidente apresentou ao Conselho o resultado da Reunião ocorrida no dia oito de maio de dois
mil e dezenove entre a senhora Secretária Municipal de Educação, Angela Maria Cassavia Jorge
Corrêa, o senhor Secretário Municipal de Saúde, Doutor Pedro Mello, a Divisão de Alimentação
e Nutrição e o CAE, para discutir a questão das crianças com NAEs atendidas pela DAN. Nesta
reunião, foi apresentada a problemática do atendimento e diagnóstico adequado das crianças
com NAE e também, as queixas sobre prontuários médicos incompletos e diagnósticos errados.
O senhor Secretário Municipal de Saúde, comprometeu-se em realizar uma reunião com os
servidores da secretaria e destacar um profissional médico especificamente para atender os
casos de NAE, além de orientar o que deve ser feito em relação à alimentação escolar dessas
crianças. A conselheira Léia informou que há uma escola em Piracicaba que fornece alimentos
isentos dos oito principais alérgenos às crianças. Em contato com os profissionais dessa escola,
conseguiu a possibilidade de que um de seus membros, a nutricionista Juliana Medina, ajude na
formação dos merendeiros do município em julho deste ano, além de providenciar que o CAE
possa visitar essa escola. A DAN será convidada a participar dessa visita e de uma reunião com
a nutricionista. O conselheiro Marco Antônio levantou uma questão – “Por que o número de
casos de alergias alimentares parece ter aumentado?” Levantamos várias hipóteses como: a
divulgação que antes não havia; uso indiscriminado de agrotóxicos; excesso de proteção com
filhos pequenos, podendo esses não criarem as necessárias defesas. A conselheira Marina, em
conversa com a Presidente Alessandra, propôs a realização de um levantamento sobre a
quantidade de agrotóxicos ingeridos pelos alunos na merenda escolar em Piracicaba. Para tanto,
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ela necessitará do cardápio, per capita e ficha técnica. Decidimos sugerir à conselheira que
foque a pesquisa nos alunos da Educação Infantil. Essa pesquisa será realizada por um aluno de
pós-graduação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ/USP). Temos
recebido muitas queixas de merendeiros quanto à sobrecarga de trabalho, principalmente nos
dias de hoje, em que há a preocupação com a contaminação cruzada e alimentos diferenciados a
serem fornecidos a algumas crianças. Sabemos que a formação continuada desses profissionais
é imprescindível. Fomos informados de que, a partir da pressão do Grupo de Acolhimento
Alimentar, da DAN e do CAE, já é iminente a contratação de mais três nutricionistas para este
município que conta, atualmente com duas, para uma demanda de cinquenta, de acordo com a
Resolução CFN n°465 de 23 de Agosto de 2010. 

Ponto 3 - Na data de hoje, a Presidente participou de uma reunião do COMSEA e convidou
aqueles membros para que participem das reuniões do CAE. Fomos também convidados a
participar em meados de outubro de um evento do COMSEA sobre Segurança Alimentar e
Nutricional. Dia 24, próximo, a Presidente Alessandra será entrevistada pela TV Câmara para
falar sobre as ações do CAE e o atendimento das crianças com NAEs em Piracicaba. 

Ponto 4 - Discutimos sobre algumas questões como casos de hipertensão arterial e obesidade
infantil; oferecimento de número insuficiente de frutas e pão, por exemplo, pela terceirizada
Nutriplus aos alunos que atende. A escola Professora Mellita Lobenwein Brasiliense solicitou
visitação do CAE e da DAN, o que será realizado na quinta-feira, pela manhã. A nutricionista da
Diretoria de Ensino, Aline, enviou-nos a lista de escolas estaduais e agora solicitaremos dela os
respectivos e-mails. Elisa, nutricionista da DAN, pediu-nos que nas nossas visitas
fiscalizadoras, fotografemos todos os espaços para melhor documentá-las. A presidente nos
informou que a proibição do uso de celulares dentro das cozinhas é para os merendeiros, não
para o CAE. Há escolas que precisam urgentemente de visita fiscalizadora, dentre elas, Aracy
Terra, em que irão as conselheiras Camila e Eloá dia 06 de junho, quinta-feira, às 9h. Outras
escolas: Mello Cotrim, Eduir Scarpari, Márcia Modesto de Paula também serão visitadas. As
conselheiras Ana Lúcia e Ana Rita visitarão a ETEC Cel. Fernando Febeliano da Costa. 

Ponto 5 - Já está a disposição do CAE todos os documentos referente a prestação de contas e
ficou combinado que as próximas reuniões serão avaliadas as notas ficais como ordem
prioritária. Temos que conferir, entre outras questões, se pelo menos 30% das verbas foram
destinados à Agricultura Familiar. A conselheira Camila sugeriu que nos subdividamos em
pequenos grupos por trimestre a ser analisado. Em 30 de maio, próximo, será o prazo para que
todos os conselheiros assistam ao tutorial disponibilizado pela conselheira Léia no grupo de
WhatsApp do CAE. Sobre os conselheiros que não participam do CAE, é necessário que nos
mobilizemos para sua substituição urgente, no mesmo segmento, por indicação. A Presidente
Alessandra avisará a conselheira faltante sobre seu desligamento, informando-a sobre a
legislação e o regulamento do CAE no tocante a essa questão. 
Sem mais, encerramos a reunião às 21h30min.
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, 22 de maio de 2019.

Assinatura dos membros presentes na reunião de aprovação:


