
ATA DA OCTAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO

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

Aos vinte dias do mês de julho 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 Terceira Reunião Ordinária do CAE, sob a coordena�ão 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), Renata Perazoli (representante pais de alunos da rede municipal).

Ponto 1 – Fica registrada em ata a ausência de Devolutiva da DAN sobre os ofícios encaminhados

pelo CAE para o acompanhamento da execução do PNAE. Até o presente momento, o CAE não

recebeu nenhum retorno sobre nenhum dos ofícios e questionamentos encaminhados à DAN e à

Secretaria Municipal de Educação.

Ponto 2 – Dada a ausência das respostas indicadas acima, elaboramos um documento levantando

todas as quest�es discutidas nos últimos meses e o documento foi encaminhado pela presidente

Alessandra para  o FNDE e Ministério Público. O FNDE retornou sobre o recebimento que,

segundo esse retorno, será encaminhado por relevância dentro do FNDE. O e-mail enviado ao

Ministério Público retornou duas vezes (de dois e-mails diferentes) e a presidente Alessandra

encaminhou à Defensoria Pública para auxílio. A presidente Alessandra comentou que,

infelizmente, isso tem ocorrido em todo o território nacional, conforme ela tem acompanhado no

grupo de CAEs do Brasil. 

Ponto 3 – No mês de junho houve uma reunião entre presidentes do CAE, CME e CACS/FUNDEB

para solicitar reunião com o prefeito. Todos os três Conselhos tem tido dificuldades para diálogo

com a Prefeitura Municipal e Secretária de Educação. O acordo entre os três Conselhos foi aguardar

um convite do novo Secretário de Educação para uma reunião conjunta. A conselheira Érica sugere

que o mesmo documento encaminhado ao FNDE e MP seja também enviado à Prefeitura. A

proposta foi aceita por todos e será realizada pela presidente Alessandra. 

Ponto 4 – Ficou acordado que os conselheiros se dividirão entre analisar as contas de 2020 e

acompanhar as escolas a partir do início de agosto. O acompanhamento da merenda também será

realizado por meio de contato com coordenadores e professores  de forma on-line para ter retornos a

respeito do que acontece cotidianamente na merenda nas escolas. Especialmente porque a partir de



agosto come�ará o atendimento pela nova empresa terceirizada. Um ponto de aten�ão especial de

acompanhamento será a disponibilidade de salada que sempre teve problemas de distribui�ão.

Ponto 5 – Houve o Pregão Eletrônico no dia 24/06/2021 para disputa da terceiriza�ão da merenda

escolar. O pregão foi acompanhado pela presidente Alessandra. Houve também o pregão eletrônico

sobre o leite em pó, acompanhado pela presidente Alessandra e conselheira Ana Lúcia. Chamada

pública de suco de uva (integral, sem adição de açúcar, sem conservantes e de agricultura familiar)

acontecerá no dia 26/07/202.

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, 20 de julho de 2021.

Assinatura dos membros presentes na reunião de aprovação:


