
ATA DA OCTAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL

DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE PIRACICABA, SP, Gestão 2018-2022. Aos 16 dezesseis

dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às dezenove horas, à distância, teve início a

Octagésima Oitava 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), Marco Antonio de Paula (vice presidente, representante pais de alunos da rede

estadual).

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

Ponto 1 – Apreciação da Ata da 86a Reunião Ordinária e da 87a Reunião Extraordinária do CAE. Os

documentos foram aprovados pelos membros presentes.

Ponto 2 – A presidente Alessandra apresentou as solicitações da DAN para o acompanhamento de

algumas escolas. 1) E.E. “Abigail Grillo” relatou problemas com o lanche, haverá agendamento de

reunião juntamente com a nutricionista da Secretaria Estadual de Educação, a conselheira Érica se

dispôs acompanhar em uma sexta feira de manhã; 2) E.M. "Prof. Fábio de Souza Maria" , houve

problemas de comunicação entre escola e empresa terceirizada, no momento o CAE apenas

acompanhará a comunicação entre DAN, SEE e Escola; 3) E.M. “Maria Benedicta Pereira Penezzi”

houve solicitação para aumento da porção dos alimentos fornecidos, haverá reunião no dia 22 de

novembro com acompanhamento da Presidente Alessandra. 

Ponto 3 – A presidente Alessandra recebeu diversos relatos de problemas com a qualidade das

carnes fornecidas tanto nas escolas geridas pela autogestão como nas atendidas pela empresa

terceirizada. O conselheiro Antonio relata que os estudantes com quem conversa relatam que não

gostam muito do sabor da carne servida. O frango é a carne mais apreciada por todos. Os

conselheiros presentes relembram que quase todas as escolas Estaduais no município agora são de

tempo integral e as crianças passam 8 horas na escola, então é necessário que o cardápio seja

realizado com atenção. Ficou combinado que o CAE encaminhará um ofício para a DAN

solicitando a análise da DAN a respeito das carnes que estão sendo fornecidas: como estão

acompanhando as refeições com carne e como avaliam a qualidade do que está sendo oferecido. A

carne oferecida é compatível com a as amostras enviadas na contratação da empresa? Todos os

presentes concordaram com a proposta. A secretária Érica e a Presidente Alessandra ficaram



responsáveis por encaminhar o documento.

Ponto 4 –  A presidente Alessandra apresentou também a comunicação, realizada pela DAN, a

respeito da falta de utensílios na escola Honorato Faustino (cerca de 100 pratos e garfos). A

solicitação foi realizada pela escola para a DAN porém a responsabilidade de fornecimento do

material é da empresa terceirizada. O CAE continuará a acompanhar a comunicação entre as

instâncias.

Ponto 5 – A conselheira Érica relata o acompanhamento da Chamada Pública para leite em pó

realizado no dia 05 de novembro de 2021. A empresa COAPAR teve, mais uma vez, a prioridade

para seleção e agora enviarão amostras e fichas técnicas dos produtos para análise pela equipe da

DAN (vide ata em anexo).

Ponto 6 – Durante a visita à DAN, a conselheira Érica relata que conversou rapidamente com a

equipe de nutricionistas sobre a questão do leite batido com frutas, sobre o retorno positivo de

algumas escolas sobre a inclusão da beterraba na batida, cuja cor despertou a curiosidade das

crianças. A nutricionista Mariana Chaves comentou que o retorno das escolas está muito desigual e

que novas rodadas de testes de aceitabilidade serão realizados e o CAE será convidado a participar.

Na conversa, a conselheira Érica comentou sobre a possibilidade de fazer testes com banana e cacau

100%, o que a nutricionista Mariana Chaves achou interessante. A conselheira Érica comentou,

também, sobre as discussões no CAE da importância de um tempo de transição para a retirada total

do achocolatado, a nutricionista Mariana Chaves esclareceu que esse tempo foi em 2020. Como

2020 já foi a pandemia, não houve, na prática, essa transição. A conselheira Érica sugeriu ao CAE a

escrita de um ofício para o DAN e FNDE solicitando um novo prazo para a transição, em 2022.

Todos os presentes concordaram com a proposta e a conselheira Érica ficou responsável pela

elaboração do ofício.

Ponto 7 – Não houve tempo hábil para a finalização da resposta ao Ministério Público (Ref.:

Representação Civil nº 43.0723.0003337/2021-6 - Patr. Público – ver ata da 87 a Reunião

Extraordinária). A Presidente Alessandra relata que solicitou mais tempo para a resposta, conforma

combinado na reunião anterior, e o CAE tem até o dia 30 de novembro para enviar a resposta. Ficou

combinado que a conselheira Érica continuará a elaborar a resposta discutida na 87a Reunião

Extraordinária e uma nova reunião será agendada para aprovação e envio do documento.

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, 16 de novembro de 2021.

Assinatura dos membros presentes na reunião de aprovação:


