
ATA DA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO

CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CAE – PIRACICABA, SP,

GESTÃO 2018-2022. Ao quinto dia do mês de setembro de dois mil e dezenove, na

Secretaria da Educação de Piracicaba, localizada à rua Crist iano Cleopath, 1902,

ocorreu a reunião ordinária sob a condução da Presidente Alessandra Aparecida Zilio

Cozzo de Siqueira. 

Estiveram presentes os conselheiros Camila Aguarelli Teixeira (representante poder

executivo), 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).

Esteve presente a convidada Heloíze de Souza Milano (mãe de aluno de Escola

Municipal) e Viviane Regina Gimenes Cavalcanti (Conselho Municipal de Educação).

Os assuntos tratados foram os seguintes: a) Faltas de conselheiros que precisam ser

urgentemente substituídos, conforme regimento interno. b) Documentos do CAE serão

arquivados nesta sala. c) A Presidente nos informou que as três respostas e as atas de

reunião para deliberação (referentes aos questionários norteadores de 01/08, ofícios

18.776, 22.517 e 28.144, todos com o mesmo teor), foram encaminhados à Brasília,

com os devidos documentos esclarecedores. Temos os protocolos dessas respostas e

comprovantes do envio por Sedex 10. Esse material já será arquivado nesta sala pela

Sra. Renata, secretária dos conselhos. c) Teste de aceitabilidade da nova opção de leite,

na tentativa de não se oferecer mais o achocolatado. Uma das ideias seria fazer

vitaminado. Porém, a Sra. Alessandra informou que há problemas graves quando

preparado em grande quantidade – decanta, pode aguar o leite, quando é batido com

maçã, oxidação das vitaminas etc. A Sra. Heloíze sugeriu a inclusão de baunilha para

não usar açúcar. Desta forma, o aluno tenderia a aceitar melhor a mudança. Também

sugeriu a substituição do achocolatado por cacau e açúcar. Porém, a Sra. Elisa já nos

havia alertado de que o açúcar sempre é um problema e o cacau é bastante amargo. Ela

questionou também sobre o teste de aceitabilidade ser realizado com o Ensino

Fundamental, quando as crianças já estão acostumadas ao paladar. d) Leitura e



apreciação das atas dos últimos três encontros extraordinários. e) A Presidente reiterou

sobre e-mails que os conselheiros recebemos informando atividades necessárias a serem

acompanhadas. Um deles é sobre a importante leitura do edital de contratação da

terceirizada em alimentação escolar, deverá ser lido e analisado pelos conselheiros

urgentemente, até domingo, dia 08 próximo. A conselheira Marina será requisitada para

fazer o obséquio de acompanhar também de perto o texto do edital. f) Quanto à

nutricionista Morgana, cujo cadastro está sendo cobrado pelo FNDE, ela não está mais

na DAN há anos. É responsável técnica na Prefeitura de Ribeirão Preto. O CAE não tem

acesso à senha que atualizaria o cadastro de nutricionistas responsáveis técnicos. g) As

Sras. Alessandra e Franciléia informaram que tiveram grande dificuldade de

acompanhar previamente o edital de aquisição de alimentos especiais. h) Na quarta-

feira, 11 de setembro, às 17h, teremos um encontro com o Prof. Eduardo, para formação

de conselheiros do FUNDEB, Conselho Municipal de Educação e CAE. Para esclarecer

melhor, teremos a presença, agora da Sra. Viviane, Presidente do Conselho Municipal

de Educação, que relatou sobre essa ação de seu conselho de promover a formação dos

conselhos, com amparo da UNCM. Ela estendeu o convite ao nosso conselho. Os custos

com essa formação foram assumidos pelo Município. i) Sobre as inscrições para o

Encontro Nacional de Conselheiros de Alimentação Escolar, a Presidente já está inscrita

com nosso aval. Os Conselheiros Marco Antônio, Vanessa e Eloá, se interessaram

também em participar desse encontro. Porém, deliberamos que terão prioridade os

conselheiros que mais atuam e participam. j) As conselheiras Camila e Eloá debateram

sobre os horários destinados ao almoço e jantar dos alunos do berçário e do ensino

fundamental. Percebemos que podemos fazer sugestões quanto às adequações,

considerando sempre cada faixa etária. k) Marcamos quinquagésima oitava reunião

extraordinária, para às 18h do dia 19 de setembro, próximo, a analisar o cardápio. l) A

conselheira Camila reiterou sobre a necessidade de substituir os membros do CAE que

estão faltando. A Sra. Heloíze alertou para cumprirmos a legislação do FNDE que rege o

assunto. m) A conselheira Camila sugeriu que solicitemos à DAN um documento que

comprove o cadastro das nutricionistas. n) Alessandra sugeriu que o novo logo do CAE

poderia ser composto apenas de letras, como o logo do Conselho Municipal de

Educação. o) A conselheira Franciléia relatou sobre a visita à APAE acompanhando a

Sra. Elisa sobre a denúncia de uma mãe de aluno. De fato, havia muitas irregularidades

como mistura de alimentos fornecidos pela DAN e doações, alimentos vencidos,

vestígios e excrementos de animais, teias de aranha, talvez de pequeno porte,



embalagens abertas, doação recém-chegada de alimentos vencidos ou com data de

vencimento muito próxima, presença de alimentos como mostarda, catchup e maionese.

Ela relatou que a Sra. Elisa, na mesma hora, cancelou o pedido de achocolatado, pois

havia muita quantidade da marca Mavalério. Foi deixado um documento na APAE com

data para futura visitação para cobrar providências e resultados. A Sra. Heloíze

questionou se a APAE é a única instituição atendida pela DAN.

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, 05 de setembro de 2019.

Assinatura dos membros presentes na reunião de aprovação:


