
ATA DA OCTAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL

DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE PIRACICABA, SP, Gestão 2018-2022. Aos vinte e cinco

dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às dezenove horas, nas dependência da Sala dos

Conselhos na Secretaria Municipal de Educação de Piracicaba/SP,  teve início a Octagésima Sexta

Reunião Ordinária do CAE, sob a coordenação 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).

Participaram também os membros do CAJAN: Lucas Gimenez de Almeida, Mayara Soares e

Giovana Gonçales.

Justificaram ausência: Ana Lúcia Maria Gastão (representante dos trabalhadores da rede municipal).

Ponto 1 – Apreciação da Ata da 85a
 Reunião Ordinária do CAE. O documento foi aprovado pelos

membros presentes.

Ponto 2 – Membros do CAJAN apresentaram a proposta de pesquisa sobre segurança alimentar a

ser realizada nas escolas municipais e estaduais de Piracicaba e solicitaram indicações de escolas

com os perfis necessários para a pesquisa. Os conselheiros fizeram diferentes indicações e se

colocaram à disposição para intermediar os contatos com os gestores escolares e Secretaria

Municipal de Educação.

Ponto 3 – Foram verificados novamente todos os documentos necessários para o andamento do

processo eleitoral para recomposição do CAE. Foi levantada, mais uma vez, a não colaboração da

SME com o processo e a não publicação no Diário Oficial das recomposições já realizadas e dos

representantes do Executivo. As conselheiras Érica e Renata ficaram com a responsabilidade de

procurar mais uma vez a SME para os encaminhamentos do processo.

Ponto 4 – Com relação à alimentação das salas descentralizadas da ETEC (ver atas da 84a e 85a

Reuniões), os lanches (pão e recheio de carnes variadas) começaram a ser servidos três vezes por

semana e em outros dois dias, continua o lanche seco. A previsão é de adequação da cozinha até o

início de 2022 para que tudo seja feito no prédio da FATEC e as salas descentralizadas sejam

atendidas corretamente todos os dias.

Ponto 5 – Continuam sendo realizados testes de aceitabilidade com variações para servir o leite sem



achocolatado. O leite batido com beterraba não foi aceito pelas crianças. Ainda que a opção de café

com leite seja adequada às recomendações do CAE para jovens, este teste não foi realizado em

Piracicaba. Fica registrada a preocupação com a não aceitação do leite pelas crianças, o grande

desperdício que isso acarreta e a falta que o leite faz na dieta das crianças, especialmente naquelas

com mais insegurança alimentar. Os conselheiros continuarão a dialogar com Cecane, Cosan,

FNDE e outros Conselhos Municipais do país em busca das diferentes soluções encontradas para

verificar se alguma delas se adequa à realidade de Piracicaba.

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, 25 de outubro de 2021.

Assinatura dos membros presentes na reunião de aprovação:


