
ATA DA SEXAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL
DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE PIRACICABA, SP, Gestão 2018-2022. Aos dezoito dias
do mês de maio de dois mil e vinte, às dezoito horas, à distância, uma vez que a cidade se encontra
em decreto municipal de estado de calamidade pública por conta da pandemia do Covid-19
(DECRETO N° 18.230, DE 23 DE MARÇO DE 2020), teve início a Sexagésima Sétima Reunião
Ordinária do CAE, sob a coordenação da Presidente, Alessandra Aparecida Zilio Cozzo de Siqueira.

Compareceram à reunião os membros: Ana Lúcia Maria Gastão (representante dos trabalhadores da
rede municipal), Camila Aguarelli Teixeira (representante poder executivo), Érica Speglich
(sociedade civil – Fenacelbra), Mahatima Fuentes (suplente poder executivo), Marco Antonio de
Paula (vice presidente, representante pais de alunos da rede estadual), Renata Perazoli
(representante pais de alunos da rede municipal). 

Parte 1 – Apreciação da Ata da 66a Reunião ordinária do CAE, encaminhada por e-mail. A ata foi
aprovada pelos membros presentes.

Parte 2 – Apresentação da proposta de atendimento alimentar oferecida pela equipe técnica da
DAN para as crianças com NAEs em reunião ocorrida em 13 de maio de 2020 (vide anexos). A
presidente Alessandra relata que na reunião a RT do PNAE, Elisa, comentou sobre o documento
recebido do Ministério Público. A presidente não tenha tido acesso ao documento. Durante essa
reunião, a presidente apresentou à DAN as demandas das famílias de crianças com NAE que,
embora tenham recebido o kit de alimentação suplementar, não poderiam consumir todos os
alimentos ofertados. As nutricionistas comentaram que algumas empresas já entraram em contato
dizendo que não poderiam fornecer todos os alimentos em curto período de tempo. As nutricionistas
da DAN mostraram o estoque disponível nesse momento de alimentos voltados a essas crianças. O
item pão sem glúten é um dos que está disponível neste momento para entrega. Alessandra
questionou sobre os alimentos da agricultura familiar e as nutricionistas da DAN explicaram que
tais alimentos foram recebidos em abril e foram doados ao Banco de Alimentos d o município. A
presidente solicitou a documentação a respeito. Também foi explicado que o leite em pó distribuído
nos kits de alimentação suplementar foram comprados com a verba do PNAE e é um produto
oriundo da agricultura familiar.

Parte 3 - Discussão das informaçEes apresentadas ao CAE quanto ao atendimento alimentar para as
crianças matriculadas na rede municipal de ensino de Piracicaba, em reunião ocorrida na DAN  no
dia 18 de maio de 2020, as 14 horas. Segundo a presidente Alessandra, entre a reunião do dia 13 de
maio e a do dia 18 de maio, as nutricionistas da DAN fizeram um levantamento de todos os
alimentos disponíveis para crianças com NAE no estoque da DAN. Após esse levantamento, as
nutricionistas chegaram à conclusão que podem oferecer pão sem glúten, leite sem lactose e
macarrão sem glúten. As nutricionistas ainda comentaram que este leite sem lactose disponível não
atende às crianças com alergia à soja e salientaram que não há estoques de leite disponível para tais
crianças dado a dificuldade de entrega da empresa fornecedora.
A presidente Alessandra solicitou toda a documentação relativa a esse problema de entrega. As
crianças que serão atendidas são da autogestão, e não as atendidas pela terceirizada. Essa proposta
será apresentada pela DAN para a Secretaria de Educação. A decisão final será da Secretaria de
Educação. A conselheira Érica Speglich questiona o que será distribuído às crianças com alergia à
soja. A presidente Alessandra comenta que, por enquanto, não há proposta. A outra dúvida da
conselheira Érica Speglich foi sobre o aspecto universal da verba do PNAE e o fato do leite em pó
ofertado ter sido por meio da verba federal. Da mesma forma que o alimento adquirido com a verba
federal não poderia ter sido doada para o Banco de Alimentos do município. Para a conselheira
Érica Speglich, como membros do CAE é imprescindível indicar que esse uso da verba não segue
as diretrizes publicadas pelo PNAE e que cabe à Entidade Executora justificar junto ao FNDE. Não
cabendo ao Conselho justificar esse uso errôneo, mas apontar essas questEes para que sejam



resolvidas pela Entidade Executora e FNDE.
A presidente Alessandra solicita que todos os conselheiros pontuem todas as questEes que
necessitam de esclarecimento com relação às açEes da DAN. A conselheira Érica levanta as
seguintes questEes: 1 - Com relação às crianças com NAE: a suplementação ao kit já enviado deve
ser oferecido a todas as crianças com NAE, como foi feito com o kit inicialmente. Não há
justificativa para não atender as crianças das escolas MUNICIPAIS terceirizadas, visto que essas
também são de responsabilidade do município. Não há justificativa para o não atendimento de um
grupo de crianças (com alergia à soja), se não há um produto específico que atenda esse grupo é
função da DAN propor alternativas e comprá-las. Como essa suplementação para os alunos com
NAE se contextualiza no plano de distribuição de alimentos para os próximos meses? quais os
próximos passos? 2 - Quais são os fornecedores que indicaram não garantir a entrega no período de
pandemia? Solicito os comprovantes por escrito das empresas indicando isso. 3 - Sabemos que os
recursos ESTADUAIS não estão sendo repassados porém esses recursos eram utilizados
exclusivamente para atender as Escolas Estaduais, que não compuseram a entrega do kit
suplementar visto que há um plano próprio do Governo Estadual para isso. Sabemos, também, que
os recursos FEDERAIS continuam regularmente. A Prefeitura tem afirmado em diversas ocasiEes
(inclusive publicamente em jornais na sua página do Facebook) que não tem recebido essa verba.
Solicito os comprovantes a respeito desse não repasse de verbas indicado pela Prefeitura.  4 -
Alimentos foram doados diretamente ao Banco de Alimentos do município sendo que é claro no
PNAE que os alimentos devem chegar às crianças atendidas com comprovação disso. Solicitação à
Prefeitura de esclarecimentos quanto a essa questão. 5 - Como estão os contratos com os
agricultores familiares locais? Se foram cancelados ou suspensos, qual a justificativa e como está
sendo feito o uso desses valores? 6 - A Prefeitura escolheu deixar os recursos do FNDE parados e
não manter os contratos já estabelecidos? 7 - A Prefeitura optou por fazer supressão de contratos e
não utilizar os alimentos e fornecedores já contratados para montar os kits de alimentação? 8 - Visto
que os funcionários das Escolas Municipais já voltaram ao trabalho em sistema de rodízio, em que
momento a Prefeitura dialogará com esses funcionários para encontrar as melhores formas de
atendimento dos estudantes? 9 - Qual o plano nutricional para os próximos kits a serem
distribuídos?
Os conselheiros se comprometeram a analisar as questEes e complementá-las ao longo da semana
antes da  próxima reunião com a DAN.
A presidente Alessandra comentou que questionou a RT Elisa sobre se haverá a distribuição de
novos kits. Há um plano das nutricionistas para uma nova distribuição que deve incluir alimentos da
agricultura familiar, porém, não há ainda previsão. A proposta da RT Elisa é de um valor nutricional
melhor do que o anterior, mas precisará da aprovação da Secretaria de Educação. 

Parte 4 – Apresentação da reposta encaminhada à DAN referente ao ofício SME/DAN n.137/2020 

quanto ao atendimento de crianças com NAEs (vide anexos).

Parte 5 - Apresentação da resposta da DAN quanto a compra de alimentos da agricultura familiar e 

quanto ao uso da verba federal depositada nos meses de março, abril e maio de 2020. 

Esta ata foi elaborada pela secretária e será apreciada e assinada pelos membros presentes na
reunião em que a mesma for aprovada. 
Piracicaba, 18 de maio de 2020.
Assinatura dos membros presentes na reunião de aprovação:
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Piracicaba, 13 de maio de 2020. 

 

Ofício no. 16/2020 

Prezada Senhora 

Daysi Diniz Paulo Eluf 

Divisão de Alimentação e Nutrição 

 

 
Ref.: Resposta ao Ofício da SME/DAN 137/2020, quanto a verificação das providências 
a serem tomadas com urgência para atendimento dos estudantes com Necessidades 
Alimentares Especiais durante a distribuição dos kits de alimentos 

 
 
 

O Conselho de Alimentação Escolar (CAE) de Piracicaba, no âmbito de suas atribuições, 

vem, em resposta ao Ofício da SME/DAN 137/2020 e considerando que: 

 

 

1) Na reunião, referida pelo Ofício 137/2020, realizada em 31 de março de 2020, e que 

contou com a presença da equipe técnica e chefia da DAN, representante do 

COMSEA e representante do CAE foram apresentadas apenas sugestões para a 

distribuição de alimentos aos estudantes da rede municipal de ensino, conforme ata 
que segue anexa a este Ofício; 
 

2) O CAE Piracicaba não foi previamente comunicado sobre a composição final do “kit 

de alimentação suplementar”, tendo esta decisão sido tomada de forma centralizada 

pela Secretaria Municipal de Educação e divulgada, unilateralmente, no dia 03 de 

abril de 2020, não havendo atas ou registros oficiais em que o CAE estivesse 

presente na tomada de decisão; e 

 

3) O CAE foi comunicado apenas após enviar Ofício à DAN (Ofício 15/2020 - anexo), 

na tentativa de responder às solicitações e questionamentos acerca do conteúdo do 

kit distribuído por famílias de estudantes que convivem com Necessidade Alimentar 

Especial (NAE) e de associações da sociedade civil, e unicamente nessa ocasião, 
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da  alegada inviabilidade da distribuição dos gêneros alimentares diferenciados para 

estudantes com Necessidades Alimentares Especiais 

 

 

O CAE Piracicaba vem esclarecer que entende a decisão da SME em desacordo com o 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009), o qual 

explicita a necessidade de oferta de alimentos diferenciados para estudantes com NAE, 

conforme Lei Federal nº 12.982, de 28 de maio de 2014, conforme também apresentado no 

Ofício anterior (15/2020). 

 

Especificamente sobre o atendimento de estudantes NAE durante a pandemia do COVID-

19, considerando que a Lei Federal nº 13.987 de 7 de abril de 2020 alterou a Lei nº 11.947, 

de 16 de junho de 2009 do PNAE, o Governo Federal publicou em sua cartilha “Orientações 

para a execução do PNAE durante a situação de emergência decorrente da Pandemia do 

Coronavírus (COVID-19)” que há necessidade, de no planejamento, recebimento e 

distribuição de alimentos, “verificar a necessidade de fornecimento de gêneros 
alimentícios para o atendimento aos estudantes com necessidades alimentares 
especiais.”  
 

No limite do entendimento do CAE, embora considerado "alimentação suplementar", o 

conteúdo do kit distribuído não contempla as necessidades de estudantes com NAE, já 

identificados no fluxo de atendimento de alimentação escolar através do Protocolo da 

Merenda Escolar, e inviabiliza o aproveitamento pelos mesmos, conforme também já 

explicado no Ofício 15/2020. 

 

O CAE Piracicaba considera ser infundada a alegação de que o dispensamento de produtos 

específicos para dietas de restrição levaria ao esgotamento do estoque regulador, conforme 

consta no Ofício 137/2020, já que os documentos publicados no site do FNDE explicam que 

o nutricionista pode realizar, a critério, “o porcionamento em embalagens com quantidades 

menores, e estas deverão conter uma etiqueta informando o prazo de validade e deverão 

ser tomados todos os cuidados com a manipulação desse alimento”. 

 

Na impossibilidade da realização do porcionamento dos alimentos devido a medidas de 

controle higiênico-sanitários, o CAE lembra que compete ao nutricionista Responsável 

Técnico do PNAE não apenas a autonomia na elaboração do kit, mas, também, a 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/711767/lei-11947-09
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competência de garantir substituições com o aporte de energia, macro e micronutrientes 

prioritários, conforme normativos do PNAE.  

 

Do mesmo modo, o CAE avalia como infundada a alegação realizada no Ofício 137/2020 de 

que a disponibilização de maneira individualizada dos alimentos especiais seria “ inviável 

diante da situação atual do país pois os produtos para NAE são adquiridos por licitação”. 

Isto porque o FNDE comunicou em seu site oficial ser permitida a dispensa de licitação para 

aquisição de gêneros que irão compor os kits nos termos da Lei nº 8.666/1993, 

esclarecendo ainda que “a Lei nº 8.666/1993 lista todas as hipóteses em que a licitação é 

considerada dispensável, conforme disposto nos incisos I a XXIV do art. 24. Nos casos de 

emergência ou calamidade pública, previstos no inciso IV, estipula: “quando caracterizada 

urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a 

segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos se outros bens, públicos ou 

particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial 

ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo 

máximo de 180 dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou 

calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos”. 

 

 

 Sem mais, agradeço a atenção e coloco-me a disposição para quaisquer 

esclarecimentos. 

 

 Atenciosamente, 

 

Alessandra Aparecida Zilio Cozzo de Siqueira 

Presidente do CAE - Gestão 2018-2022 

Contato (19) 99618-9440  
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Piracicaba, 20 de abril de 2020. 

 

Ofício no. 15/2020 

Prezada Senhora 

Daysi Diniz Paulo Eluf 

Divisão de Alimentação e Nutrição 

 

Ref.: Verificação das providências a serem tomadas com urgência para 
atendimento dos estudantes com Necessidades Alimentares Especiais durante a 
distribuição dos kits de alimentos 

 

Prezada Senhora, 
 

Considerando o estabelecido no Artigo 6° da Constituição Federal 

Brasileira que alimentação é um direito social e que o poder público 

deve adotar as políticas e as ações que se façam necessárias para 

promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da 
população, conforme disposto na Lei no 11.346 de 15 de setembro de 

2006 ou Lei no 11.346/2006, que cria o Sistema Nacional de Segurança 

Alimentar; 

 

Considerando o decreto municipal n° 18.230, de 23 de março de 2020 

que declarou situação de calamidade pública e estabeleceu o regime de 

quarentena no Município de Piracicaba, decorrente do qual as aulas do 

Ensino Básico foram suspensas; 

 

Considerando a Lei n.° 13.987/2020, regulamentada pela Resolução 

CD/FNDE n.° 2/2020, que autoriza, em caráter excepcional, a 

distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE 

aos pais ou responsáveis dos alunos, com o objetivo de garantir à 

alimentação dos estudantes e auxiliar para que menos estudantes 

entrem em situação de insegurança alimentar e nutricional; 
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Considerando, que o Poder Executivo não pode alegar ausência ou 
insuficiência de recursos orçamentários quando se trata de efetivar 
direito fundamental que, por sinal, estava sendo cumprido antes da 

suspensão das aulas, com prioridade legal e constitucional de 

atendimento, na sua dimensão mínima; 

 

Considerando que no dia 7 de abril de 2020, foi publicada a Lei n° 

13.987, que altera a Lei no 11.947, de 16 de junho de 2009, marco legal 

do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), para autorizar, 

em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas em 

razão de situação de emergência ou calamidade pública, a distribuição 
de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do Programa aos 

pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação 

básica; 

 

Considerando que o atendimento a estudantes com necessidades 

alimentares especiais é determinado pela Lei no. 12.982 de 28 de maio 

de 2014 e autorizado pela Lei n° 13.987, de 7 de abril de 2020,  e que o 
cadastro e atendimento de tais estudantes já estava sendo 
cumprido antes da suspensão das aulas; 

 

 O Conselho de Alimentação Escolar de Piracicaba/SP (CAE) vem por meio 

desta verificar quais foram as providências tomadas pela Entidade Executora para a 

manutenção dos direitos das crianças com Necessidades Alimentares Especiais 

(NAEs) por ocasião da distribuição dos kits de alimentos. 

Ressaltamos a urgência de tal adequação, dado a vulnerabilidade a que tais 

estudantes estão expostos frente a suspensão das aulas e frente às solicitações 

protocoladas no CAE pelos responsáveis das famílias a respeito da inadequação de 

tais alimentos às dietas dos estudantes com NAEs.  

 Sem mais, agradeço a atenção e coloco-me a disposição para quaisquer 

esclarecimentos. 

 

 Atenciosamente, 

Alessandra Aparecida Zilio Cozzo de Siqueira 

Presidente do CAE - Gestão 2018-2022 

Contato(19) 99618-9440  








