
ATA DA SEXAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE PIRACICABA, SP, Gestão
2018-2022. Aos dezenove dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às dezoito
horas e trinta minutos, na Sala dos Conselhos da Secretaria Municipal de Educação,
localizada à Rua Cristiano Cleopath, número 1902, Bairro Alto, Piracicaba, SP, teve
início a sexagésima segunda Reunião Ordinária do CAE, sob a coordenação da
Presidente, Alessandra Aparecida Zilio Cozzo de Siqueira. Compareceram à reunião os
membros: Eloá Teles de Souza (suplente dos representantes de pais de alunos da rede
estadual), Franciléia Gideone de Barros Ferraz (sociedade civil – Fenacelbra),
Mahatima Fuentes (suplente poder executivo), Marco Antonio de Paula (vice presidente
e representante pais de alunos da rede estadual), Renata Perazoli (representante pais de
alunos da rede municipal). Demais membros justificaram a ausência por e-mail.

Parte 1 - foram estabelecidas as datas das reuniões ordinárias do Conselho para o
próximo ano para toda terceira quinta-feira de cada mês, com excessão do mês de
fevereiro. O calendário, cuja publicação ficou a cargo da Sra. Renata, secretária
responsável pela Sala de Conselhos ligados a Educação, ficou definido para os seguintes
dias: dezesseis de janeiro, vinte e três de fevereiro, dezenove de março, dezesseis de
abril, vinte e um de maio, dezoito de junho, dezesseis de julho, vinte de agosto,
dezessete de setembro, quinze de outubro, dezenove de novembro e dezessete de
dezembro. 

Parte 2 – o grupo discutiu sobre como as faltas de alguns integrantes, mesmo que
justificadas, prejudicam o bom funcionamento do CAE e decidiu estudar em janeiro as
possibilidades existentes para a substituição dos conselheiros faltantes. 

Parte 3 – a presidente, Sra. Alessandra realizou alguns informes: 3.a) A Sra. Juliana
desligou-se definitivamente da DAN, tendo assumido como Responsável Técnica a Sra.
Elisa, o que nos deixou muito satisfeitos. Uma das três novas nutricionistas contratadas
por concurso ficará responsável pela questão dos alérgenos. Serão, ao todo, cinco
nutricionistas. Porém, a Srta. Maria Emília foi também designada para a função; 3.b) A
DAN recebeu um convite de uma empresa que faz sanduíches e salgados no município
de Cotia para avaliação dos alimentos produzidos e possibilidade de adequação dos
mesmos à alimentação escolar do município. As nutricionistas da DAN e o conselheiro
Marcos visitaram as instalações e a avaliação deste sistema foi de que os alimentos não
são adequados à proposta nutricional do município de Piracicaba; 3.c) Sobre o problema
da qualidade do arroz enviado às escolas pela Nutriplus, a DAN enviou um e-mail aos
diretores de escolas municipais solicitando que o produto fosse separado e que seriam
recolhidos e substituídos. Porém, houve uma drástica redução na quantidade de
alimentação escolar antes do final do ano letivo, embora os alunos ainda estivessem
frequentando regularmente as aulas. A Sra. Alessandra conversou com a Sra. Bruna
Oriani, da Nutriplus, para reiterar sobre a necessidade do CAE participar da formação
dos manipuladores de alimentos, pois neste ano de dois mil e dezenove, não fomos
convidados. Pediu à Sra. Bruna que em todas as turmas de formação haja um aparte
para a Sra. Érica Speglich, que substituirá a conselheira Franciléia a partir de janeiro de



2020; 3.d) O FNDE agradeceu ao CAE por responder várias vezes às mesmas questões
ao longo deste ano ; 3.e) O Coletivo Acolhimento Alimentar, grupo que trabalha com
orientações e divulgação sobre o atendimento de crianças com necessidades alimentares
especiais solicitou presença nas reuniões do CAE para fazerem sugestões no cardápio da
alimentação escolar; 3.f) sobre os questionamentos da Vereadora Nancy Thame a
respeito da possibilidade de oferecimento de garapa na alimentação escolar por ser um
produto compatível com a cultura local. A avaliação dos conselheiros foi sobre a
impossibilidade dada a perecibilidade do produto e a quantidade de açúcar. CAE
encaminhou a resposta à DAN que também fez a mesma avaliação; 3.g) A presidente
Alessandra conversou com o Sr. Henrique Campos, chef de cozinha do município de
Piracicaba. Ele tem um projeto sobre alimentação saudável e educação nutricional. O Sr.
Henrique apresentou a possibilidade de um trabalho sobre o assunto no município. Os
conselheiros concordaram com a proposta e esta foi encaminhada à DAN.

Parte 4 - resolvemos que para a próxima reunião, montaremos grupos de trabalho para:
a) Revisão do regimento interno do CAE; b) Acompanhamento das contas da Entidade
Executora; c) Visitas às escolas, contemplando Educação Infantil, Ensino Fundamental
e Médio, Educação de Jovens e Adultos, Escolas Técnicas, APAE, nos turnos da manhã,
tarde e noite. A reunião foi encerrada às 19h30min. 

Esta ata foi elaborada pela secretária e será apreciada e assinada pelos membros
presentes na reunião em que a mesma for aprovada. 

Piracicaba, 19 de dezembro de 2019.

Assinatura dos membros presentes na reunião de aprovação:


