
ATA DA QUINQUAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO

CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CAE – PIRACICABA, SP,

GESTÃO 2018-2022. Ao décimo nono 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: Ana Lúcia Maria Gastão (representante dos

trabalhadores da rede municipal), 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), Renata Perazoli (Representante de pais de alunos de escolas municipais-titular),

Vanessa Calisto (representante de pais de alunos municipais-suplente).

Justificaram as faltas os conselheiros : Ana Rita Antunes de Souza (representante de

escola estadual - suplente), Antônio Francisco Correa (sociedade civil, Apeoesp),

Mahatima Fuentes (Representante do Poder Público-suplente), Marina Vieira da Silva

(Representante da sociedade civil-suplente).

Parte 1 -  A presidente Alessandra informou aos conselheiros da eleição do Consea

ocorrida na data de ontem, em que se elegeram Natália Gerbim, como Presidente, e

nossa conselheira Marina, como vice presidente, entre outros membros. Dessa forma, o

CAE fica cada vez mais articulado com outros conselhos. Informou também que,

provavelmente em 23 de novembro, próximo, haverá uma Conferência Municipal de

Alimentação e que o CAE está convidado a participar.

Parte 2 - A conselheira Franciléia relatou que após nosso e-mail enviado à DAN sobre

os alimentos livres de alérgenos enviados por ela para degustação das nutricionistas,

sobre os quais não houve comentários, ela foi chamada para esclarecimentos. Porém, ao

comparecer à DAN, surpreendeu-se com uma reunião na qual não fazia parte. Foi

chamada para comparecer de um dia para o outro, mas não podia, por ter outros

compromissos. Então foi marcado novo horário para a próxima segunda-feira, às 9h,

para ter um retorno sobre as amostras que levou. A conselheira Eloá sugeriu que o CAE



elabore um ofício à Defensoria Pública para que garanta a disponibilização de um

médico que seja responsável pelo acompanhamento dos casos de crianças com

necessidades de alimentos especiais – NAE. Há muitos casos mal esclarecidos, tanto no

diagnóstico, como na prescrição. Alguns utensílios foram adquiridos para uso exclusivo

para o preparo de alimentação de crianças alérgicas ao leite, sendo que não há

contaminação cruzada, nesse caso.

Parte 3 - Questionada pelos membros, a presidente Alessandra relatou que custeou

sozinha os Sedex 10 que enviou ao FNDE. Discutimos sobre a urgente necessidade de

alterar o endereço de envio de correspondências do FNDE. O órgão tem enviado à

DAN, como fazia na gestão anterior, e esta repassa à Presidente do CAE, o que faz

diminuir ainda mais os prazos já exíguos de resposta. Pediremos que enviem as

correspondências à Sala dos Conselhos, situada na Secretaria de Educação de

Piracicaba.

Parte 4 - Sobre a saída da Srta. Maria do Carmo, representante professores de escolas

municipais, e das excessivas ausências da conselheira Sônia Regina da Silva Godoi,

representante de professores de escolas estaduais, o conselho deliberou por unanimidade

a substituição de ambas pelos procedimentos indicados no s i t e do FNDE:

https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pnae/controle-social-cae/substituicao-cae.

A Presidente reiterou sobre a necessidade de lermos o edital referente à terceirização de

parte da alimentação escolar. Discutimos também sobre o horário das reuniões

ordinárias e deliberou-se que as próximas serão nos dias 17 de outubro, 21 de novembro

e 12 de dezembro, sempre às 18h30min.

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, 19 de setembro de 2019.

Assinatura dos membros presentes na reunião de aprovação:

https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pnae/controle-social-cae/substituicao-cae

