
ATA DA OCTAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO

MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE PIRACICABA, SP, Gestão 2018-2022.

Aos vinte e um dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às dezenove horas, à distância,  uma

vez que a cidade ainda se encontra com restri��es visando conter o avan�o da pandemia do Covid-

19, teve início a Octagésima Segunda Reunião Ordinária do CAE, sob a coordena�ão da Presidente,

Alessandra Aparecida Zilio Cozzo de Siqueira.

Compareceram à reunião os membros: Antônio Francisco Correa (sociedade civil, Apeoesp), Érica

Speglich (sociedade civil – Fenacelbra), Marco Antonio de Paula (vice presidente, representante

pais de alunos da rede estadual), Renata Perazoli (representante pais de alunos da rede municipal).

Justificou a ausência: Ana Lúcia Maria Gastão (representante dos trabalhadores da rede municipal)

1 – As conselheiras Renata e Érica relatam a visita ao estoque da DAN em 20 de maio de 2021 ( ver

ata em anexo). Tal visita foi realizada em resposta a denúncias de que a DAN estaria com estoque

de leite em pó próximo ao vencimento. Não foram encontrados problemas com rela�ão à data de

vencimento de nenhum dos itens armazenados na DAN.

2 – Os conselheiros Antonio, Renata e Ana Lúcia fizeram o acompanhamento dos estoques de leite

em algumas escolas. Não foram encontrados produtos vencidos e nem estoque incompatível com a

demanda nas escolas averiguadas. Talvez uma pequena quantidade de leite em pó tenha que ser

doada no segundo semestre porém essa quantidade é pequena e necessária para garantir que o leite

seja servido caso 35% das crian�as de fato voltem às aulas presenciais.

3 – A presidente Alessandra acompanhou a Chamada Pública de compra de leite em pó. A empresa

ganhadora é a mesma dos anos anteriores. O CAE não tem conhecimento se a Chamada Pública

contempla uma quantidade de leite em pó suficiente para a distribui�ão por meio dos kits de

alimenta�ão suplementar.

4 – A conselheira Érica acompanhou a reunião com a Nutricionista Mariana Trovó (DAN) e Aline

(Diretoria Estadual de Ensino) a respeito de propostas para altera�ão de cardápio nas escolas de

tempo integral em 31 de maio de 2021 (ver ata em anexo). Ficou acordado que dentro de alguns

meses o CAE retomará essa discussão para analisar as decis�es tomadas.

5 – O conselheiro Marco acompanhou uma reunião na DAN em 07 de junho de 2021 a respeito de

uma quantidade de carne deixada pela Nutriplus nas escolas. Para o conselheiro Marco, se a carne é

de propriedade da Nutriplus, é também da empresa a responsabilidade pela destina�ão. A presidente



Alessandra explica que há toda uma documenta�ão da DAN entrando em contato com a Nutriplus

tentando essa destina�ão sem sucesso. A questão é exatamente o que fazer com essa carne. A

presidente Alessandra tem dúvidas se essa carne é de propriedade da Nutriplus ou se é da própria

DAN pois foi comprada dentro do contrato vigente. A presidente Alessandra e a secretária Érica

ficaram responsáveis por elaborar um ofício respondendo a DAN a esse respeito.

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, 21 de junho de 2021.

Assinatura dos membros presentes na reunião de aprovação:
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ATA DE REUNIÃO

DATA: 31/05/2021

LOCAL: DAN

PRESENTES: (reunião virtual) Mariana Trovó, Paula, Erika (CAE) e Aline (DE)

Mariana inicia a reunião explicando a composição do cardápio das escolas

estaduais integrais, e que de acordo com a Legislação vigente, recebem 3 refeições, a

fim de garantir o aporte de 70% de suas necessidades nutricionais. Porém algumas

Unidades estão tendo dificuldades com a oferta dessas refeições, principalmente com o

lanche, com baixa aceitação pelos alunos ou espaço no refeitório insuficiente para que

os mesmos consigam se alimentar no período de intervalo disponível.

Esse ano também teve início um novo horário de funcionamento das escolas,

com aulas em período integral de 7 horas, dessa forma o intervalo entre as três

refeições é menor, o que leva à baixa aceitação dos alunos. 

Sugere-se uma adequação na composição, em especial do “lanche”, a fim de

melhorar a aceitação e evitar desperdícios. Porém deve-se seguir as preparações

disponíveis em edital e lembrar que, dificilmente, será atingida a recomendação

nutricional preconizada pelo PNAE.

Érika relata que para ofertarmos um cardápio com recomendações menores que

a preconizadas pelo PNAE é importante que a equipe técnica faça um relatório com as

justificativas para o FNDE. Fica acordado que será feito um teste de aceitabilidade com

os ajustes sugeridos: um dia com a oferta de vitaminado no lanche da tarde e outro

com o vitaminado no desjejum e o pão com carne no lanche.
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Será agendada uma reunião com a nutricionista responsável da empresa HCM

para planejamento desses testes ainda essa semana. Com base nos resultados, a

equipe técnica da DAN fará um relatório para o FNDE solicitando as adequações no

cardápio.
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