
ATA DA SEPTUAGÉSIMA NONA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO
MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE PIRACICABA, SP, Gestão 2018-2022. Ao
dezenove dias do mês de março de dois mil e vinte e um, às dezesseis horas, à distância,  uma vez
que a cidade se encontra em na fase laranja e com restriç�es visando conter o avanço da pandemia
do Covid-19, teve início a Septuagésima Nona Reunião Estraordinária 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).

Justificaram a ausência: 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 das 77a e  78a Reuni�es Ordinárias do CAE. Os documentos foram
aprovados pelos membros presentes.

Parte 2 – Houve uma reunião dia 18 de fevereiro a respeito do Manual de NAEs. Estiveram
presentes a presidente Alessandra e a conselheira Érica e foi apresentada a carta enviada pelo
Coletivo Acolhimento Alimentar, Alergia Alimentar Brasil e Fenacelbra ressaltando a
inconstitucionalidade da orientação de afastamento da criança com NAE. As nutricionistas
presentes e o coordenador da DAN, Fernando, comentaram que tal proposta foi aprovada pela
Procuradoria Jurídica da Prefeitura e sugeriram uma reunião conjunta com o Conselho Municipal de
Educação. A conselheira Érica ressaltou na reunião que, conforme encaminhado pela entidades
citadas, essa questão foi encaminhada para avaliação pelo Ministério Público e que a análise de
inconstitucionalidade será feita por esse órgão, independente do posicionamento da DAN e do
próprio CME. A esse respeito, o CAE também recebeu da DAN um ofício do Ministério Público
(ver documento em anexo). Foi solicitado à DAN que retirasse a questão do afastamento das
crianças e também foram sugeridas diversas alteraç�es no protocolo de notificação das crianças
com NAE.

Parte 3 – Houve uma reunião sobre o cardápio das escolas integrais do dia 04 de março na qual
foram decididas algumas quest�es para o edital de terceirização. Esteve presente a presidente
Alessandra (ver ata em anexo).

Parte 4 – Sobre a distribuição dos kits de alimentação suplementar, o conselheiro Antonio esteve
nas dependências da DAN juntamente com a vereadora Raí de Almeida. Teve a confirmação de que
a DAN já está encaminhando as compras de kits para distribuição prevista em 15 de abril para as 36
mil crianças da rede municipal. Confirmou também que as 6 mil crianças de famílias cadastradas no
Bolsa Família que receberam os kits no momento receberão o kit novamente. A conselheira Érica
destaca que será necessário discutir de onde sairá o pagamento para esses 6 mil kits distribuídos
pois a verba do FNDE não pode ser usada para fornecer kits para apenas parte dos estudantes. Neste
mesmo dia, tanto o conselheiro Antonio quanto a presidente Alessandra conversaram diretamente
com o coordenador da DAN Fernando a respeito da distribuição dos hortifruti ter sido transferida
para a gestão escolar e os questionamentos recebidos por parte das Diretoras na 78 a Reunião
Ordinária. O Sr Fernando deu a justificativa de que tal medida foi tomada para evitar desperdício.
Apesar disso, os conselheiros destacaram que tais decis�es não podem ser transferidas para a gestão
escolar, visto que coloca tais profissionais em posição de ter que escolher entre estudantes, o que
não é compatível com o princípio da isonomia do Ensino Público. Não houve mudança de decisão
por parte da DAN a esse respeito. O Sr Fernando comentou, também, que será aberto um concurso
público para a contratação de 24 merendeiras. 
Sobre o acompanhamento da entrega dos kits, algumas escolas já fizeram essa entrega e outras farão



na próxima segunda feira. Os conselheiros combinaram de se dividir na segunda feira para
acompanhamento de algumas escolas.

Parte 5 – No dia 16 de março recebemos o ofício 066/2021 a respeito da análise laboratorial
realizada em alguns lotes de carne (ver ofício em anexo). A carne foi avaliada e considerada
imprópria para uso. A DAN está aguardando a Vigilância Sanitária para descarte, no entanto, a
DAN ainda não sabe quantos quilos de carne serão descartados. A presidente Alessandra relembra
que em 2020 foram feitas várias doaç�es de carne para o Banco de Alimentos com a justificativa de
que tais lotes não eram suficientes para distribuir para todos os estudantes. Os conselheiros
presentes analisam que tal descarte pode ser visto como crime de responsabilidade e que o CAE tem
como obrigação notificar o Ministério Público e o FNDE. A secretária Érica e a presidente
Alessandra ficaram responsáveis por encaminhar essa questão. 

Parte 6 – A respeito do edital de terceirização, durante a reunião com a DAN do dia 12 de março de
2021 (ver ata da Reunião 78a Reunião Ordinária), foi informado ao CAE que o edital foi cancelado
e será revisado nos próximos 90 dias. Durante esse período será ampliado o contrato vigente com a
empresa Nutriplus. A proposta da revisão é incluir a distribuição de kits de alimentação suplementar
nos períodos de ausência de aulas pelo Covid-19. 

Parte 7 – Em 18 de março de 2021 houve uma reunião do CAE com a Secretaria Municipal de
Agricultura. Estiveram presentes a presidente Alessandra e a conselheira Érica. Foi discutido com a
secretária de agricultura, Sra Nancy Thame, o apoio para a certificação de agricultores orgânicos
locais, apoio para a identificação de quais produtos da agricultura familiar local poderiam compor
os kits de alimentação escolar e talvez seja possível articular o envio de bananas. Também foi
conversado a respeito do edital de terceirização que está sendo revisto para a inclusão de
preferência de compra de agricultura familiar local, quando disponível. Também foi discutido um
plano de longo prazo para incentivar ainda mais a agricultura familiar no município e fortalecer o
uso de produtos sazonais da alimentação escolar. 

Parte 8 – Calend�rio de encontros para an�lise da Presta��o de Contas de 2019, visto que o prazo

para a an�lise do CAE  é 30/04/2021 e o acesso às notas fiscais só pode ser feito presencialmente na

Secretaria de Educa��o. A conselheira Érica ficou com a responsabilidade de solicitar as notas para

averigua��o e as tabelas de controle. A presidente Alessandra e o conselheiro Antonio ir�o até a

Secretaria de Educa��o para analisar as notas fiscais.

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 março de 2021.

Assinatura dos membros presentes na reunião de aprovação:














