
ATA DA SEPTUAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE PIRACICABA, SP, Gestão 2018-2022. Ao
vigésimo primeiro do mês de novembro 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 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).

Convidados do CAJAN (Grupo de Comercialização Justa e Cultura Alimentar) presentes: Adrielle
Helena Oliveira Barros, Milena Rodrigues Ravanini, Giovana Degaspari, Giovana Gonçalez
Monteiro da Silva.

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

Parte 1 – A presidente Alessandra sugere iniciarmos com a apresentação das etapas de execução do
Projeto redigido pelos alunos do Grupo de Comercialização Justa e Cultura alimentar – CAJAN
(ESALQ/USP). Milena Ravanini apresentou a proposta de fazer questionários com funcionários e
professores das escolas e famílias, pensando em começar com três escolas na cidade. A conselheira
Ana Lúcia apresentou o calendário escolar das escolas municipais para auxiliar na decisão de
quando aplicar os questionários. Sugestão da presidente Alessandra é conversarmos novamente no
início de janeiro para podermos encaminhar conjuntamente um ofício ao novo Secretário de
Educação, solicitando autorização para a pesquisa. A conselheira Érica sugere que as pesquisadoras
comecem entrevistando professores e funcionários e depois passem às famílias, eventualmente no
mesmo dia que tiver alguma entrega de kits de alimentação. E sugeriu que escolhessem uma escola
central e duas periféricas (de periferias diferentes). Os conselheiros presentes deram sugestões de
escolas e ficou combinado que na próxima reunião (provavelmente na terceira semana de janeiro)
apresentarão o questionário construído.

Parte 2 – Apreciação da Ata da 74a Reunião ordinária do CAE, o documento foi aprovados pelos
membros presentes. Apreciação do Relatório Final de Acompanhamento da entrega dos kits
suplementares de alimentação (vide anexo), realizada entre outubro de dezembro de 2020, o
documento foi aprovados pelos membros presentes. Também foi realizado o repasse a d os
acompanhamentos dos julgamentos das carnes pelos conselheiros Alessandra e Antônio. A
presidente Alessandra relata que o terceiro colocado no pregão é que teve a amostra aprovada. Os
dois primeiros colocados tiveram as amostras de carne moída reprovadas. A chamada pública para
hortifruti de agricultura orgânica foi acompanhada pelo conselheiro Antonio, porém nenhum
participante conseguiu apresentar a documentação devida (especificamente o selo de produção
orgânica). A chamada será realizada novamente em janeiro.

Parte 3 – A presidente Alessandra relembra sobre a necessidade de acompanhamento das chamadas
públicas em janeiro de 2021: (04/01/2021 – manteiga; 05/01/2021 – iogurte). Além dessas, ainda
terá novamente a chamada de hortifruti orgânicos.

Parte 4 – A presidente Alessandra apresenta a necessidade de resposta à carta encaminhada pelo
Coletivo Acolhimento Alimentar, Movimento Alergia Alimentar Brasil e Fenacelbra ( vide anexo) a
respeito Manuais de Atendimento de Alunos com Necessidades Alimentares Especiais (vide ata da
74a Reunião Ordinária), recebida em 30 de novembro de 2020. A presidente relata que o CAE não
tomou conhecimento dos Manuais, apenas após sabermos da distribuição nas escolas e já solicitou à



responsável técnica, Elisa, que as nutricionistas responsáveis pelo atendimento às crianças com
NAE compareçam a uma reunião do CAE no início de janeiro para reavaliarmos os Manuais
conjuntamente. A secretária Érica ficou responsável por elaborar a resposta à carta para enviar aos
envolvidos.

Parte 5 – O CAE recebeu no dia 10 de dezembro de 2020 um ofício do Conselho Municipal de
Educação solicitando informações a respeito das entregas dos kits de alimentação suplementar ( vide
anexo). A presidente Alessandra sugere respondermos rapidamente, para isso, precisaremos
solicitar os valores de cada kit entregue, única informação que o CAE não possui no momento.

Parte 6 – A presidente Alessandra apresenta que houve novo repasse de verba do FNDE e
reprogramação do saldo para 2021 e, portanto,  já que a verba existe, compete a distribuição de um
novo kit em janeiro. Se há verba, há condições de adquirir, é necessário que tenha um novo kit. Os
conselheiros aprovaram a escrita de um ofício solicitando esse esclarecimento. 

Parte 7 – Com relação ao acompanhamento da Escola Vivo, a presidente Alessandra questiona o
que fazer. Discutiu-se a possibilidade de encaminhar as dúvidas ao Ministério Público para que ele
promova a investigação, sem necessidade do CAE fazer esse papel investigativo, que não lhe
compete. Todos os conselheiros aprovaram a proposta. A secretária Érica ficou responsável por
verificar como encaminhar essa questão. 

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 dezembro 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

Novembro 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. Deste vez contamos com o apoio

do COMSEA (Conselho Municipal de Segurança Alimentar) no acompanhamento das entregas,

visto que grande parte dos membros do CAE voltou ao trabalho regular, dificultando o

acompanhamento (visto que o membros que são funcionários da Rede Municipal de Ensino não tem

autorização para sair em horário de trabalho para realizar tarefas relacionadas ao CAE). 

O CAE foi representado na maior parte dos dias de distribuição e em diversas Escolas Municipais

(listadas a seguir) entre os dias 20 de outubro a 01 de dezembro de 2020.

Os kits foram compostos por: 1 pé de alface, 1 unidade de repolho, 1,5kg de banana, 1 litro de suco

de laranja e pães (10 unidades de pão convencional ou 1 pacote com 10 fatias de pão de forma

especial para com Necessidades Alimentares Especiais).

Os alunos com alergia à banana receberam 1 litro de suco de laranja a mais (em substituição à

banana); os alunos com alergia à laranja receberam 1,5 kg de banana a mais (em substituição ao

suco de laranja); os alunos com sensibilidade ao glúten, alergia a leite e/ou ovos receberam 1 pacote

com dez fatias de pão de forma especial (em substituição ao pão convencional) e os alunos com

sensibilidade ao glúten, alergia ao leite e/ou ovos associada a alergia a soja e/ou milho receberam 1

litro de suco de laranja a mais em substituição ao pão.

Por serem alimentos frescos, a Divisão de Alimentação e Nutrição (DAN) organizou quantidade de

kits para as entregas a partir da média dos últimos kits distribuídos em cada escola, procurando

minimizar perdas. Ainda assim, todos os dias alguns kits sobram pois não foram buscados pelas

famílias. Esses kits foram encaminhados para entidades filantrópicas (com CNPJ). A listagem de

entidades que recebeu tais kits e quantos será encaminhado pela DAN ao CAE no final do processo.

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. 

Novamente não houve, em nenhuma das escolas acompanhadas, falta de kits, atraso nas entregas ou

aglomerações.

As escolas visitadas foram:

20 de outubro de 2020: organização geral na DAN, acompanhamento da presidente Alessandra 

Cozzo.

22 de outubro de 2020: Escola Professora Elizabeth Consolmagno Cruz (489 kits entregues), 

acompanhamento do conselheiro Antônio Francisco Correa.

27 de outubro de 2020: Escolas Francisco Corrêa, Professora Maria de Lourdes Silva Viccino, 

Wilson Guidotti, acompanhamento do conselheiro Antônio Francisco Correa.

28 de outubro de 2020: Escolas Antônio Boldrin, José Antonio de Souza, Dezolina Pires, 

acompanhamento da presidente Alessandra Cozzo.
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29 de outubro de 2020: Escolas Professor Taufic Dumit, Nair Libardi e Carlos Sodero, 

acompanhamento da  conselheira Ana Lúcia Maria Gastão.

04 de novembro de 2020: Escolas Afonso Salati, Fábio Souza Maria, Janaína Elaine de Castro, 

acompanhamento da presidente Alessandra Cozzo.

05 de novembro de 2020:  Escolas Maria de Lourdes Fuzetti Lorenzi e Heitor Poppermayer, 

acompanhamento da conselheira Renata Perazoli.

10 de novembro de 2020:  Escola Laura Kiehl Lucci, acompanhamento da  conselheira Ana Lúcia 

Maria Gastão. Escola Professor Aracy de Moraes terra, acompanhamento do conselheiro Antônio 

Francisco Correa.

11 de novembro de 2020: Escolas Mário Chorilli e Joaquim Carlos Alexandrino de Souza, 

acompanhamento da conselheira Ana Lúcia Maria Gastão.

12 de novembro de 2020: Escola Larissa Rosetti, acompanhamento da  conselheira Camila 

Aguarelli Teixeira.

26 de novembro de 2020: Escolas Professor Walter Vitti, Professor Irineu Umberto Parker, 

Professor Milton Rontani, Joaninha Morganti, acompanhamento do conselheiro Antônio Francisco 

Correa. Escola Maria Benedicta Pereira Penezzi acompanhada pela conselheira Mahatima Fuentes.

01 de dezembro de 2020: Escola Marshlea Dawsey, acompanhamento da  conselheira Ana Lúcia 

Maria Gastão.
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Piracicaba, 30 de novembro de 2020 

 

 

Ao Conselho de Alimentação Escolar de Piracicaba (CAE-Pira), gestão 2018-2022 

Rua Cristiano Cleopath, 1902 

Piracicaba – SP 

 

Ref: "Manual para Atendimento de Alunos 
com Necessidades Alimentares Especiais 
(NAE)" produzido pela Divisão de 
Alimentação e Nutrição da Prefeitura de 
Piracicaba. 

 

Coletivo Acolhimento Alimentar, movimento da sociedade civil organizada e que atua na cidade de 
Piracicaba na conscientização da população e instituições governamentais sobre as necessidades 
alimentares especiais (NAE), representado por Heloíze de Souza Milano, também responsável por 
aluno alérgico alimentar regularmente matriculado na rede municipal de ensino de Piracicaba,  

Alergia Alimentar Brasil, iniciativa criada em 2019 que visa ampliar a conscientização sobre o assunto 
e avançar na conquista de políticas públicas que ampliem a segurança e inclusão das pessoas que 
convivem com alergia alimentar, representada por Fernanda Mainier Hack e por Maria Cecília Cury 
Chaddad, e  

Fenacelbra, voz nacional das Associações de Celíacos do Brasil, a qual se dedica a melhorar a qualidade 
de vida das pessoas afetadas pela Doença Celíaca e Desordens relacionadas ao glúten, representada 
por Ester Benatti, 

vêm através da presente carta solicitar, respeitosamente, a atuação deste CAE, que, em sendo o órgão 
colegiado de caráter fiscalizador, permanente, deliberativo e de assessoramento do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), precisa se posicionar de modo firme e urgente diante do 
risco de grave afronta à legislação em vigor, em especial aquela referente à proteção de crianças e 
adolescentes, em razão do "Manual para Atendimento de Alunos com Necessidades Alimentares 
Especiais (NAE)" produzido pela Divisão de Alimentação e Nutrição da Prefeitura de Piracicaba. 

Tamanha a gravidade e impacto que referido Manual trará para estudantes que convivem com 
necessidades alimentares especiais, denunciamos este caso ao Ministério Público do Estado de São 
Paulo, no dia 18 de novembro do mês corrente, em petição se encontra anexada e na qual apontamos 
os fundamentos de fato e de direito que impõem a revogação deste Manual. 

A fim de possamos impedir tamanha afronta à legislação, em especial às normas da Constituição 
Federal, que dispõem sobre o direito de acesso à educação e à alimentação adequada, e à legislação 
federal e estadual que cuidam do dever de acolhimento seguro de estudantes com necessidade 
alimentar especial, contamos com o apoio do CAE-Pira para promover todas as medidas que estiverem 
ao seu alcance para que haja a revogação do Manual, resultando na melhor e mais adequada proteção 
dos estudantes e concretização da alimentação escolar de qualidade aos educandos. 
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Adicionalmente, sugerimos que haja a recomendação da realização de capacitação da equipe de 
profissionais responsáveis pela elaboração de tal documento, com a expectativa de que se 
compreendam os desafios aos quais os estudantes com alergias e intolerâncias alimentares estão 
submetidos para que se verifique a correta execução do programa no município, que não resulte em 
obstrução do direito de acesso à educação.  

De forma costumeira, pela proximidade e familiaridade, o Coletivo Acolhimento Alimentar se dispõe 
a auxiliar em quaisquer ações que se façam necessárias para que tais objetivos possam ser alcançados 
e para que o CAE possa desempenhar da melhor maneira possível o seu papel de fiscalização e 
cogestão do tão importante PNAE. 

Sendo o que havia para o momento, subscrevemo-nos.   

                                                                                

 

Coletivo Acolhimento Alimentar 
 

 
Heloize de Souza Milano 

 
 
 

 

                                                                      
                             Fernanda Mainier Hack                                 Maria Cecília Cury Chaddad            

 
 
 

 
 

 
                                                Ester Benatti 



     CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
                   Criado pela Lei Municipal nº. 4.599 de 28 de dezembro de 1998

Piracicaba, 04 de dezembro de 2020.

OFÍCIO CME: Nº 25 / 2020
ASSUNTO: Informações sobre a entrega dos kits de alimentação.

Senhora
Alessandra Aparecida Zilio Cozzo de Siqueira 
Presidente do Conselho Municipal de Alimentação Escolar 
Piracicaba – SP

Após aprovação por votação da maioria do colegiado deste Conselho

Municipal de Educação, encaminhamos este ofício solicitando, mui gentilmente,

ao Conselho Municipal de Alimentação Escolar de Piracicaba – SP, que nos

informe sobre como tem sido realizada a entrega dos kits de alimentação

(Suplementar e Hortifrútis) nas escolas, informando, inclusive, a periodicidade

de entrega nas unidades de ensino, a quantidade de kits distribuídos, o valor

unitário de cada um e sobre os itens que compõe cada kit.

Reiterando votos de estima e consideração, antecipadamente

agradeço.

Atenciosamente

Prefeitura Municipal de Piracicaba - Secretaria Municipal de Educação
Rua Cristiano Cleopath, 1902 – Alemães – Piracicaba, SP – CEP: 13419-310
Fones: (19) 3417-1474 / 3426-4929 – E-mail: cme.piracicaba.sp@gmail.com



Érica Speglich <speglich@gmail.com>

Solicitação de documentação-colégio Vivo

ALESSANDRA APARECIDA ZILIO COZZO <alessandra.siqueira@etec.sp.gov.br> 24 de novembro de 2020
12:05

Para: "toninleo@hotmail.com" <toninleo@hotmail.com>, "silkcolor_@hotmail.com" <silkcolor_@hotmail.com>,
"anaritas@msn.com" <anaritas@msn.com>, "analuciag182@gmail.com" <analuciag182@gmail.com>, Marina Vieira da
Silva <marinavieiradasilva@usp.br>, "vanessa_calisto@hotmail.com" <vanessa_calisto@hotmail.com>,
"renapera@gmail.com" <renapera@gmail.com>, "milaaguarelli@yahoo.com.br" <milaaguarelli@yahoo.com.br>,
"maatima@hotmail.com" <maatima@hotmail.com>, Érica Speglich <speglich@gmail.com>

Boa tarde,
Após enviar o ofício a DAN, vejam a resposta da Miriam.

Att,

Profa. Dra. Alessandra Ap. Zilio Cozzo de Siqueira
PRESIDENTE CAE GESTÃO 2018-2022
Coordenadora do ETIM e Modular em Técnico em Nutrição e Dietética
ETEC Cel. Fernando Febeliano da Costa
Centro Paula Souza
Piracicaba- São Paulo

De: Miriam Margarete Zangirolami Caes <danmerendammzc@gmail.com>
Enviado: terça-feira, 24 de novembro de 2020 11:52
Para: ALESSANDRA APARECIDA ZILIO COZZO <alessandra.siqueira@etec.sp.gov.br>
Cc: Daisy Diniz Paulo Eluf <daisy.diniz@hotmail.com>; Maria Emilia <licitacaoestoquedan@gmail.com>
Assunto: Re: Solicitação de documentação-colégio Vivo

Em tempo: Ressaltamos que outros documentos que se faz necessário para o CAE, cabe a esse Conselho solicitar
ao MEC onde foi realizado o cadastro da instituição ou ao próprio FNDE, ou à própria Instituição: Colégio
Vivo.

Em ter., 24 de nov. de 2020 às 11:47, Miriam Margarete Zangirolami Caes <danmerendammzc@gmail.com>
escreveu:

Para Profª DrªAlessandra Ap. Zilio Cozzo de Siqueira
PRESIDENTE CAE GESTÃO 2018-2022

Prezada Senhora,
Conforme Ofício 019 de 23/11/2020, enviado por V. Sª., na DAN temos apenas documentos comprovando o
abastecimento que fazemos mensalmente para as instituições.
O nosso abastecimento para o Colégio Vivo se faz conforme SENSO ESCOLAR divulgado pelo FNDE com
quantidades de alunos em tempo integral e/ou parcial.
Ressaltamos que outros documentos que se faz necessário para o CAE, cabe a esse Conselho solicitar ao MEC
onde foi realizado o cadastro da instituição ou ao próprio FNDE.
Atenciosamente,

Em seg., 23 de nov. de 2020 às 18:52, ALESSANDRA APARECIDA ZILIO COZZO <alessandra.siqueira@etec.sp.
gov.br> escreveu:
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Desculpe, não anexei o ofício.

Agora está certo.

Profa. Dra. Alessandra Ap. Zilio Cozzo de Siqueira
PRESIDENTE CAE GESTÃO 2018-2022
Coordenadora do ETIM e Modular em Técnico em Nutrição e Dietética
ETEC Cel. Fernando Febeliano da Costa
Centro Paula Souza
Piracicaba- São Paulo

De: ALESSANDRA APARECIDA ZILIO COZZO
Enviado: segunda-feira, 23 de novembro de 2020 18:44
Para: Miriam Margarete Zangirolami Caes <danmerendammzc@gmail.com>
Cc: toninleo@hotmail.com <toninleo@hotmail.com>; silkcolor_@hotmail.com
<silkcolor_@hotmail.com>; anaritas@msn.com <anaritas@msn.com>; analuciag182@gmail.com
<analuciag182@gmail.com>; Marina Vieira da Silva <marinavieiradasilva@usp.br>;
vanessa_calisto@hotmail.com <vanessa_calisto@hotmail.com>; renapera@gmail.com
<renapera@gmail.com>; milaaguarelli@yahoo.com.br <milaaguarelli@yahoo.com.br>;
maatima@hotmail.com <maatima@hotmail.com>; Érica Speglich <speglich@gmail.com>
Assunto: Solicitação de documentação-colégio Vivo

Boa noite,

Segue ofício referente ao acompanhamento da execução do PNAE referente ao colégio
Vivo.

Att,

Profa. Dra. Alessandra Ap. Zilio Cozzo de Siqueira
PRESIDENTE CAE GESTÃO 2018-2022
Coordenadora do ETIM e Modular em Técnico em Nutrição e Dietética
ETEC Cel. Fernando Febeliano da Costa
Centro Paula Souza
Piracicaba- São Paulo

--
Miriam Margarete Zangirolami Caes
Chefe da Divisão de Alimentação e Nutrição (DAN)
Merenda Escolar
e-mail: danmerendammzc@gmail.com
Avenida Dona Lidia, 493 - Vila Rezende - CEP 13405-235
Telefones: 34210864 - 3421 8495 - 3421 0384 - 34215222

CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE E-MAIL

--
Miriam Margarete Zangirolami Caes
Chefe da Divisão de Alimentação e Nutrição (DAN)
Merenda Escolar
e-mail: danmerendammzc@gmail.com
Avenida Dona Lidia, 493 - Vila Rezende - CEP 13405-235
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Telefones: 34210864 - 3421 8495 - 3421 0384 - 34215222

CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE E-MAIL
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