
ATA DA SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE PIRACICABA, SP, Gestão 2018-2022.
Aos vinte e um dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às dezoito horas e trinta minutos, 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 Segunda 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), Érica Speglich (sociedade
civil – Fenacelbra), Marco Antonio de Paula (vice presidente, representante pais de alunos da rede
estadual).

Justificou a ausência: Renata Perazoli (representante pais de alunos da rede municipal). 

Parte 1 – Apreciação da Ata da 71a Reunião ordinária do CAE e do relatório de acompanhamento
da distribuição do terceiro kit de alimentação suplementar para crianças da Rede Municipal de
Ensino (em anexo). Os documentos foram aprovados pelos membros presentes.

Parte 2 – Sobre a distribuição do terceiro kit de alimentação suplementar, agradecemos o grande
esforço da conselheira Ana Lúcia Maria Gastão no acompanhamento de muitas escolas.
Observamos que a distribuição dos leites foi muito importante e bem aceito por todas as famílias. A
importância dos kits serem maiores e com mais elementos para a população nesse momento. E a
importância da distribuição dos kits para crianças com NAE junto com os outros alimentos. A
presidente Alessandra agradece a todos pelo acompanhamento.

Parte 3 – Presidente Alessandra acompanhou a DAN na visita ao Colégio Vivo, unidade de Santa
Terezinha, visto que a reunião com a Secretária de Educação, que havia sido marcada também para
hoje foi desmarcada. O Colégio tem 256 crianças e houve uma denúncia. Há 5 anos o Colégio
recebe alimento comprado com verba do FNDE (tanto nessa unidade quanto na Unidade Morumbi)
e recebem carnes, leite em pó e não perecíveis diretamente da DAN. No final de semana houve
roubo do Colégio, que levou toda a comida. A presidente Alessandra questionou o motivo do
recebimento da verba, visto que é privada. A resposta dada pela funcionária da DAN Inisilda é que
o Colégio faz um trabalho filantrópico e, por isso, recebe a verba. A  presidente Alessandra
verificou que neste Colégio há uma cantina com venda de alimentos e, além disso, os pais pagam
em torno de R$5,00 por refeição. Além disso, o Colégio conta com uma nutricionista do próprio
Colégio que refaz os cardápios enviados pela DAN mensalmente. A  funcionária da DAN Inisilda
pediu auxílio da DAN para a verificação da situação. Não temos informações sobre qual foi o
processo para recebimento dos alimentos, como foi verificado o trabalho filantrópico. A denúncia
recebida na DAN foi a respeito dessas informações e não pelo roubo ocorrido nas dependências do
Colégio.
A conselheira Érica sugere que o CAE peça oficialmente à DAN os documentos que levaram à
decisão de transferência de alimentos do FNDE para tentar averiguar qual o trabalho filantrópico
que é realizado e como esse processo foi realizado. Todos aceitaram a sugestão.

Parte 4 – Conselheiro Marco Antônio repassou as discussões da reunião com a Secretária de
Educação do município, Angela Maria Cassavia Jorge Corrêa, sobre a entrega dos kits de hortifruti.
Uma das nutricionistas levou as sacolas contendo um pé de alface, um de repolho e um quilo de
banana. A preocupação da Secretária Angela é sobre a logística da entrega dos alimentos, para
chegarem frescos. Ficou combinado que a entrega ocorrerá apenas pela manhã, entre o início e o
fim de outubro. Vão analisar dois cenários: as aulas voltando ou as aulas não voltando. Também
discutiram o acréscimo de alguns itens nessa cesta para ficar mais atrativo como suco de laranja e



pão. A reunião ocorreu no dia 17 de setembro, nas dependência da Secretaria Municipal de
Educação. A reunião seguiu-se  a inúmeros momentos de discussão a respeito da distribuição dos
kits de hortifruti (em anexo).

Parte 5 – Conselheira Érica relata o auxílio à DAN para encontrar fornecedores de pães sem glúten
e distribuidores de fórmulas infantis substitutas de leite em pó para crianças com NAE para a
elaboração dos editais para 2021 (documentos em anexo).

Parte 6 - Conselheira Érica relata a participação na reunião do COMSEA na qual convidou os
conselheiros para ler e dar sugestões sobre o edital de terceirização proposto pela Prefeitura (vide
ata da 71a Reunião Ordinária), especialmente no que se refere à agricultura familiar, e discutiu-se a
importância da distribuição dos kits de alimentação suplementar para a segurança alimentar no
município e do kit de hortifruti para a agricultura familiar local.

Parte 7 – A presidente Alessandra relata que a nutricionista da DAN, Evelyn, entrou em contato
para dizer a respeito de alguns itens que vão vencer em outubro e, visto que as aulas só voltarão em
novembro, serão doados (CEPAM e Banco de Alimentos). A presidente Alessandra solicitou que as
informações sejam enviadas por escrito e pelo e-mail, com as justificativas necessárias. Na
avaliação das nutricionistas da DAN os alimentos, ao serem doados ao CEPAM e Banco de
Alimentos os mesmos terminam por chegar às famílias de alunos das Escolas Municipais, o que
justifica a doação desses alimentos. Também ressaltaram que as quantidades são pequenas, não
sendo possível encaminhar para as escolas.

Esta ata foi elaborada pela secretária e será apreciada e assinada pelos membros presentes na
reunião em que a mesma for aprovada. 
Piracicaba, 21 de setembro de 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

Setembro 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 maior
parte dos dias de distribuição e em diversas Escolas Municipais (listadas a seguir) entre os dias 08 e
18 de setembro de 2020.
Os kits foram compostos por: 3 quilos de arroz, 2 quilos de feijão, 1 quilo de macarrão, 900 ml de
óleo e 1 quilo de leite em pó integral. As crianças do berçário receberam 800 gramas de Nestogeno
no lugar do leite em pó integral. E as crianças com Necessidades Alimentares Especiais (NAE)
receberam um kit adequado às suas necessidades, podendo conter: macarrão sem ovos, macarrão de
arroz, fórmula de aminoácidos neodvance, fórmula sem proteína do leite milnutri ou leite zero
lactose.
Ao todo, foram visitadas 33 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. 
Em diversas escolas visitadas a entrega dos kits para crianças com NAE foram entregues com o
acompanhamento de uma nutricionista da Divisão de Alimentação e Nutrição (DAN).
Novamente não houve, em nenhuma das escolas acompanhadas, falta de kits, atraso nas entregas ou
aglomerações, pelo contrário, tudo estava muito bem organizado.

As escolas visitadas foram:

09 de setembro de 2020: Escola Francisco Corrêa (total de 620 kits, sendo 4 para NAE), 
acompanhamento da presidente Alessandra Cozzo.

10 de setembro de 2020: Escola Professor Taufic Dumit (totoal de 445 kits, 1 NAE, presença da 
nutricionista); Escola Professor Renato Passari (222 kits, 3 NAE, presença da nutricionista), Escola 
Professora Nair Libardi (249 kits, 3 kits NAE, presença de representante da DAN), Escola Professor
Carlos Sodero (279 kits, 1 NAE, presença da nutricionista), Escola Professora Dezolina Pires 
Baltieri (198 kits, 5 NAE, presença da nutricionista), acompanhamento da  conselheira Ana Lúcia 
Maria Gastão.

11 de setembro de 2020: Escola Francisco Libardi (667 crianças, sem NAE), acompanhamento da 
presidente Alessandra Cozzo. Escola Professor Aparecido Carlos Guzzi (197 kits), Escola Professor 
Hide Maluf Júnior (305 kits, 8 kits NAE acompanhamento da nutricionista), acompanhamento da 
conselheira Ana Lúcia Maria Gastão.

14 de setembro de 2020: Escola Erica Grobbo (179 kits, 2 NAE), Escola Oildo Rizatto (213 kits, 2 
NAE), Escola Maria de Lourdes Fuzetti Lorenzi (267 kits, 7 NAE), acompanhamento da 
conselheira  conselheira Renata Perazoli.

15 de setembro de 2020: Escola Joaquim Carlos Alexandrino de Souza (745 kits, 8 NAE), Escola 
Professora Eunice Aparecida Rodrigues (142 kits, 4 NAE), Escola Professor Antônio Domingos de 
Camargo (360 kits, 10 NAEs), Escola Professor Aracy de Moraes Terra (a escola possui 296 
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crianças e não possui crianças com NAE. Porém  foram enviados 294 kits, a diretora entrou em 
contato com a DAN para saber o motivo desta diferença e a justificativa foi que o número de 
crianças registrada na SME é de 294). Também foram visitadas as escolas Laura Kiehl Lucci e 
Professor Mário Chorilli após o término da distribuição dos kits, o relato das coordenadoras é que 
tudo correu tranquilamente. Todas as visitas do dia foram realizadas pela conselheira Ana Lúcia 
Maria Gastão.

16 de setembro de 2020: Escola Judite Acorsi (786 kits, 11 NAE), Escola Francisco Célio Betiol 
(317 kits, 8 NAE), Escola Geraldo Bernardino (396 kis, 1 NAE), acompanhamento da presidente 
Alessandra Cozzo.

17 de setembro de 2020: Escola Ilda Jenny Stolf Nogueira, Escola Manoel Rodrigues Lourenço, 
Escola Antonia Jesuína Camillo Pipa, acompanhamento do conselheiro Antônio Francisco Correa.

18 de setembro de 2020: Escolas Milton Rontani e Walter Vitti, acompanhamento pela conselheira 
Camila Aguarelli Teixeira. Escola (202 crianças 1 NAE) acompanhamento pela conselheira 
Mahatima Fuentes. Escola Antonieta Rosalina tem (99 kits, 3 NAE), Escola Heitor Pompermayer 
(340 kits, 12 NAE), Escola Walter Vitti (261 kits, 2 NAE), Escola Milton Rontani (175 kits, 2 
NAE),  acompanhamento pela conselheira Renata Perazoli. Escola Ângela Sbrogio Furlan (183 kits,
1 NAE), Escola Joaninha Morganti (110 kits, 1 NAE), Escola Marshlea Dawsey (48 kits, nenhum 
NAE),  acompanhamento da conselheira Ana Lúcia Maria Gastão.
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Érica Speglich <speglich@gmail.com>

[CAE] Pães sem glúten - sugestões de fornecedores
1 mensagem

Érica Speglich <speglich@gmail.com> 9 de setembro de 2020 15:34
Para: eccmerenda@gmail.com, cae.piracicaba@hotmail.com, Alessandra Ap Zilio Cozzo Siqueira
<alessandra.siqueira@etec.sp.gov.br>

Boa tarde,
conforme solicitado, segue abaixo a listagem de alguns fornecedores de pães sem glúten para coleta de
preços para licitação.

No ano passado já havia a sugestão de levantamento de preços das marcas:

- Schär

- Jasmine
https://www.jasminealimentos.com/produtos/sem-gluten/pao-sem-gluten-tradicional-fatiado/
SAC/ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR 0800 701 8003
Atendimento Whatsapp (11) 949152839

- Equilibre
https://equilibresemgluten.com.br/
vendas@equilibresemgluten.com.br
(11) 4487-2020

Este ano encontramos três novas marcas que podem ser adequadas às necessidades da merenda em
Piracicaba. Favor confirmar a forma de embalo, ingredientes e data de validade diretamente com as
empresas.

- Celivita
http://celivita.com.br/nossos-produtos/bisnaguinhas/
Fone: (11) 2639-0025
Whatsapp: (11) 99654-9225

- Beladri
https://www.beladri.com.br/produtos/4/paes-e-torradas

- Semini sem glúten
https://www.seminisemgluten.com.br/nossos-produtos/baguetes/baguetinha-390g-4-unid/

E sei que o Carrefour acabou de lançar uma marca própria de pães sem glúten em embalagem à vácuo
mas não consegui encontrar detalhes.

E ainda temos a padaria sem glúten local - Quinoa Comida Saudável que, embora os pães não tenham
uma validade tão longa, pode ser possível de negociar mais entregas - contato: (19) 98807-0000

Aproveito para lembrá-las de mandar o edital para o CAE antes da publicação para podermos
analisar conjuntamente e, também, ficarmos a par dos dias de pregão com antecedência e
conseguirmos acompanhar todo o processo com calma.

Obrigada!

Érica Speglich
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