
ATA DA SEPTUAGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE PIRACICABA, SP, Gestão 2018-2022. Aos seis dias do mês
de julho 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 Septuagésima 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), Antônio Francisco Correa (sociedade civil, Apeoesp), 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 69a Reunião ordinária do CAE e do relatório de acompanhamento da
distribuição do kit de alimentação suplementar para crianças da Rede Municipal de Ensino (em
anexo). As atas e relatório foram aprovados pelos membros presentes.

Parte 2 – Documento de resposta para o FNDE. A presidente Alessandra comenta que o mesmo
tipo de documento foi enviado a diversas prefeituras pelo país para um acompanhamento próximo.
A conselheira Érica enviou um esboço, conforme combinado, mas a presidente Alessandra não
conseguiu revisar. Assim que estiver finalizada ela passará para todos os conselheiros lerem e darem
as sugestões.

Parte 3 – Sobre o edital de terceirização da merenda. Na primeira reunião, acompanhada pela
presidente Alessandra e a conselheira Mahatima, esteve presente também a nutricionista
responsável pelo acompanhamento das Escolas Estaduais no município. Na segunda reunião
estiveram presentes a presidente Alessandra e o conselheiro Marco. O foco foi a adequação à nova
Norma Técnica editada pelo FNDE. Segundo a  nutricionista responsável técnica pelo PNAE,  Elisa
Carlota Coleone, até o momento o texto final do edital ainda não foi fechado e será encaminhado ao
CAE assim que tiver esse fechamento. O novo edital inclui também todas as especificações para
atendimento das crianças com NAEs, treinamento dessas merendeiras, adequação dos cardápios às
novas normas (retirada de açúcar, retirada de processados, inclusão de mais alimentos integrais e
adequação das questões nutricionais). O conselheiro Antonio questiona sobre a aceitação de leite
puro por parte dos estudantes. A presidente Alessandra respondeu que essa foi uma discussão na
reunião, sobre a possibilidade de inclusão de uma fruta e bater uma vitamina. A conselheira
Mahatima relembra que tal possibilidade se inviabiliza por causa do horário de entrada das
merendeiras e as tarefas necessárias para tal produção. A margarina foi sugerida a troca por
requeijão. O valor dessa proposta por criança ficou maior do que o valor atual e a presidente
Alessandra comentou que as nutricionistas ainda aguardam a aprovação do setor de contas da
Prefeitura Municipal. A conselheira Mahatima perguntou a respeito do porcionamento, visto que na
experiência atual com a empresa terceirizada há dias em que falta frutas e legumes para todos os
estudantes, alguns dias a porção de carne é boa e em outros é muito pequena. A conselheira
questiona se isso foi levado em consideração e se haverá uma porção mínima a ser enviada às
escolas. A presidente Alessandra solicita que todos os conselheiros leiam o documento final assim
que ele for enviado, faz as colocações que julgar necessárias e encaminha à DAN.

Parte 4 – Planejamento das próximas entregas de kits de alimentação suplementar para os alunos
do Ensino Municipal. A presidente Alessandra sugere que o CAE encaminhe novos ofícios e
questionamentos à DAN, procurando incentivar a entrega de alimentos frescos da agricultura
familiar, seguindo a sugestão do conselheiro Marco de entrega por meio dos varejões municipais
(ver ata da 66a Reunião Ordinária do CAE). A conselheira Mahatima concorda com a proposta,
especialmente da entrega via varejões, pois os funcionários e professores estão sendo expostos na



linha de frente da entrega dos kits e para alimentos perecíveis essa é a sugestão mais viável. Todos
os outros conselheiros presentes concordaram com a sugestão. A conselheira Camila sugere também
que as escolas fiquem responsáveis pelo contato com as famílias, como já foi realizado
anteriormente. O conselheiro Antonio ressalta sobre a importância deste plano ser pensado com
antecedência para viabilizar a entrega dos alimentos frescos pelos produtores na quantidade correta. 

Esta ata foi elaborada pela secretária e será apreciada e assinada pelos membros presentes na
reunião em que a mesma for aprovada. 
Piracicaba, 06 de julho 2020.
Assinatura dos membros presentes na reunião de aprovação:
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Relatório de acompanhamento do CAE – Piracicaba 

das entregas dos kits de alimentação suplementar

pela Prefeitura Municipal de Piracicaba

Junho de 2020

Os membros do CAE foram divididos para o acompanhamento das entregas dos kits de alimentação
suplementar para crianças das Escolas Municipais de Piracicaba. O CAE foi representado na
totalidade dos dias de distribuição e em diversas Escolas Municipais (listadas a seguir) entre os dias
16 e 26 de junho de 2020. 
Os kits foram compostos por: 3 quilos de arroz, 2 quilos de feijão, 2 quilos de macarrão e 980 ml de
óleo. 
Ao todo, foram visitadas 26 escolas. Em todas as escolas acompanhadas a entrega dos alimentos
ocorreu com tranquilidade. Os kits estavam organizados previamente à chegada das famílias,  as
regras de distanciamento social foram observadas, assim como o uso de máscaras e álcool à
disposição para limpeza das mãos. 
Não houve, em nenhuma das escolas acompanhadas, falta de kits, atraso nas entregas ou
aglomerações, pelo contrário, tudo estava muito bem organizado.
Muitas escolas aproveitaram a data para a entrega e recebimento de materiais, reuniões presenciais
com os pais e organização de apoios extra à situação atual (como distribuição de mudas de
hortaliças e espaço para doações e recebimentos de roupas e alimentos, por exemplo).

As escolas visitadas foram:

16 de junho de 2020: Escolas Professora Bernadete de Fátima Oliveira e Professor Jos7 Pousa de 
Toledo (conselheira Camila Aguarelli Teixeira)

17 de junho de 2020: Escolas Professora Agla7 de Lourdes Piffer Leme, Get;lio Dornelles Vargas e
Vera L;cia Sabino do Prado (conselheira Camila Aguarelli Teixeira)

18 de junho de 2020: Escolas Jos7 Antônio de Sousa, Antonio Boldrin e Dezolina Pires Baltieri 
(conselheiro Antônio Francisco Correa)

19 de junho de 2020: Escolas Enedina Lourenço Vieira, Professor Francisco Benedicto Libardi, 
Professor Euclides Buzetto, Eliana Rodella,  Professor Andr7 Franco Montoro (conselheira Érica 
Speglich)

22 de junho de 2020: Escolas Professora Érica Fernanda Gobbo Carlo, Olindo Rizzato Paschoal e  
Professora Maria de Lourdes Fuzzetti Lorenzi (conselheira Renata Perazoli); Olivia de Almeida 
Carvalho Feres (conselheira Mahatima Fuentes) 

23 de junho de 2020: Escolas Laura Kiehl Lucci, Mário Chorilli, Joaquim Carlos Alexandrino de 
Souza (conselheira Ana L;cia Maria Gastão)
 
26 de junho de 2020: Escolas Dra. Antonietta Rosalina da Cunha Losso Pedroso , Professor Heitor 
Pompermayer, São Vicente de Paulo (conselheira Renata Perazoli), duas escolas visitadas pela 
conselheira Ana L;cia Maria Gastão e uma escola visitada pela conselheira Mahatima Fuentes.






