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ATA DA QUADRAGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE

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

vigésimo quarto dia do mês de junho 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), Ana Rita Antunes de Sousa (Representante

de escolas estaduais- suplente), Mahatima Fuentes (Representante do poder executivo-

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

Francisco Correia (Representante da sociedade civil- suplente). 

Justificaram a ausência os membros Camila Aguarelli Teixeira (Representante do Poder

Público-titular) e Renata Perazolli (Representante de pais de alunos de escolas municipais-

titular), Vanessa Calixto (Representante de pais de alunos de escola municipal-suplente) e Ana

Lúcia Maria Gastão (representante de escola municipal- titular). 

A conselheira Sônia Regina da Silva Godoi (Representante de escolas estaduais- titular)

novamente não compareceu e nem justificou sua ausência.

A conselheira Maria do Carmo da Silva (Representante de escolas municipais-suplente e

secretária do CAE) entregou a presidente o pedido de saída do conselho justificando a

impossibilidade de comparecer as reuniões e demais convocações por questões pessoais (vide

anexo).

Ponto 1 – O conselheiro Antônio relata os problemas da Escola Márcia Modesto, em que, além

de problemas com tráfico de drogas no entorno da escola, acontece falta de alimentos como

salada e frutas para os alunos, negação de repetição, mau relacionamento da merendeira com os

alunos, que começaram a boicotar a alimentação escolar, quebrando pratos, sumindo com

talheres etc. Além de não haver o porcionamento por igual para todos. A conselheira Mahatima

relata que, em sua escola, antes da Nutriplus, não havia nada a reclamar. Agora, também há

problemas de falta de alimentos. Relata também que as merendeiras receberam mensagem por

aplicativo, informando que quem serve o iogurte, de dentro da cozinha, é a Diretora da escola.

Informou que as merendeiras são contratadas por contrato intermitente, só recebendo

remuneração pelos dias trabalhados. O CAE, após discussão, vê a Nutriplus como um grande

problema na alimentação escolar de nosso município. Percebemos a necessidade de acompanhar

o edital para a próxima licitação para escolha terceirizada. Alessandra informou ter enviado
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todos os relatórios para o FNDE. A conselheira Marina ressalta a importância de

acompanharmos de perto esses editais, antes de suas publicações. Vê a necessidade de

documentar as porções irregulares oferecidas, considerando a faixa etária das crianças. 

Ponto 2 - A conselheira Eloá ainda não enviou os relatórios digitados, pois entendeu que

somente iríamos enviar somente a imagem do relatório feito dentro das escolas visitadas. 

Ponto 3 - A Presidente Alessandra informou que Juliana, nutricionista da DAN, não retornará

da licença maternidade. Três outras nutricionistas serão contratadas para somar-se às

nutricionistas Elisa e Maria Emília. A conselheira Marina questiona como a supervisão do

Município age em relação às denúncias. Alessandra esclarece que Elisa, da DAN, avisa o CAE

para que visite a escola, conversando com o denunciante, normalmente a diretora, já que a parte

estrutural é de atribuição da Direção. A Prefeitura necessitaria, segundo a conselheira Marina,

ter um quadro de acompanhamento para determinadas denúncias em relação à terceirizada. A

conselheira Mahatima relata que a Nutriplus tem apenas duas supervisoras, Neusa e Merilin. E

que são supervisionadas apenas por uma pessoa, Elisa. A conselheira Marina questiona em que

medida o CAE deve tomar em relação à sobrecarga de trabalho das nutricionistas, inclusive

contratando um ombudsman, se necessário. A demanda é para cinquenta. Porém há apenas duas.

Ponto 4 -  Sobre a proibição da salsicha nas festas da Prefeitura, a presidente Alessandra

esclarece que teria sido melhor encontrar-se uma alternativa para solucionar o problema. A

conselheira Mahatima justificou que, como Diretora de Escola, sempre precisa conseguir o que

falta de recursos financeiros para a manutenção da escola e que essas verbas não chegam em

valor suficiente. 

Ponto 5 - A conselheira Mahatima visitou a escola APAE e aguardou por vinte minutos para

entrar. Foi recebida por Rosana Vaz. Presenciou verduras e legumes de baixa qualidade. O

estoque era extremamente desorganizado, sendo que em todas as prateleiras tinham vários

gêneros, tudo sem etiqueta. Havia arroz e feijão de várias marcas diferentes, sacos rasgados,

abertos e com caruncho. Havia temperos diferentes dos especificados pela alimentação escolar.

Panelas pretas, queimadas de gordura. Quando pediu para ver o outro estoque, as merendeiras se

preocuparam muito e demoraram mais vinte minutos para voltar com a chave. Rosana veio,

enfim, e explicou que o estoque não teria como ser aberto, pois o jardineiro, somente, teria a

chave. A conselheira ficou mais trinta minutos esperando abrir o estoque, mas não teve acesso.

Sobre o atendimento às crianças com Necessidades Alimentares Especiais (NAE) do local as

merendeiras, cerca de cinco, disseram que tinham casos de diabéticos, porém, não havia

cardápio específico para eles. Não souberam informar sobre número de crianças a consumir os

alimentos. Seria servido uma papa de chuchu com abobrinha. Não havia telas de proteção. A

conselheira Mahatima relata que, quando a nutricionista Elisa recebe uma denúncia sobre
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presença de carunchos, exige a substituição de todo estoque da cidade. A presidente Alessandra

ligará amanhã para a Elisa, questionando o que será feito. Vários conselheiros se

disponibilizaram a acompanhar a próxima visita à APAE. Uma de nossas preocupações é com o

segundo estoque, que pode ocultar algum problema sério. A conselheira Mahatima questiona a

doação irresponsável. Alimentação é assunto sério. O conselheiro  Marco Antônio ressalta que a

Prefeitura deve fiscalizar urgentemente esse local. A conselheira Marina indicou que seria

necessário que a DAN enviasse conosco o rol do que foi fornecido nos últimos tempos e suas

marcas, para levarmos conosco. 

Ponto 6 – A presidente Alessandra recebeu denúncia sobre a Escola Estadual Mello Cotrin, em

que alunos teriam ficado com fome devido à redução da porção. 

Ponto 7 - Sobre as contas do Município, Franciléia contou como foi feita a conferência dos dois

volumes contabilizados, mês a mês, dia por dia. Comparando notas número das notas ficais,

somando valores, conferindo se os gastos foram somente com gêneros alimentícios. O CAE tem

livre acesso a essa documentação. Porém, foi um trabalho bastante extenuante, por ser, talvez, a

primeira vez que fizemos. Franciléia sugeriu que nos reunamos a cada trimestre para conferir as

contas do Município. Não tivemos como verificar se os valores foram superestimados, porque o

tempo decorrido entre as compras e a conferência foi distante demais. Também não pudemos

averiguar se determinados fornecedores foram privilegiados. Alessandra ressalta que para 2020

teremos a preocupação com a compra de gêneros de alimentos especiais, geralmente mais

custosos. Ainda não verificamos se 30% dos recursos foram gastos em Agricultura Familiar. 

Ponto 8 - Alessandra nos convida para 27/06, às 9h, na DAN, para a chamada pública para

aquisição de leite em pó. 

Em seguida, realizamos parte da prestação de contas do Município e preenchimento de parte do

questionário do FNDE. Encerramos a reunião às 21h17min.

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, 24 de junho de 2019.

Assinatura dos membros presentes na reunião de aprovação: 


