
ATA DA NONAGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE

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

dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, às dezoito e trinta horas, à distância, uma vez que

alguns dos conselheiros estão com sintomas de Covid, teve início a  Nonagésima 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), Renata Perazoli (representante pais de alunos da rede municipal).

Compareceu a convidada: Aline Lima (nutricionista Diretoria Estadual de Ensino)

Ponto 1 – A presidente Alessandra inicia dando boas vindas a todos os presentes e desejando um

excelente ano de trabalho para o CAE e relembra da última reunião ordinária ocorrida em

13/12/2021 sobre a desvinculação do convênio entre o município e o estado para o atendimento

alimentar dos estudantes das escolas públicas estaduais e a participação do CAE na audiência

pública realizada em 10/01/2022 sobre a desvinculação do convênio entre o município e o estado

para o atendimento alimentar dos estudantes das escolas públicas estaduais.

A nutricionista Aline Lima apresenta a situação atual de contratação da empresa que prestará

serviços para alimentação escolar nas escolas estaduais. O edital de contratação foi questionado e

ainda não finalizado, mas a previsão é que finalize na próxima semana, ainda assim o edital

emergencial está pronto, caso seja preciso a contratação emergencial por alguns dias. Os alimentos

secos já foram entregues nas escolas, com todo o trabalho realizado para a armazenagem dos

alimentos, as carnes começaram a chegar essa semana e o hortifruti chegará após o dia 31 de

janeiro, com entregas semanais. A presidente Alessandra questiona como está sendo realizada essa

entrega. A nutricionista Aline diz que os alimentos foram recebidos pelos funcionários das escolas,

com a devida assistência da Diretoria de Ensino, explicações sobre o sistema eletrônico de estoque

da Secretaria do Estado e tudo está sob controle. Alguns problemas pontuais ocorrem mas tem sido

solucionados, destacando a importância de garantir que os alimentos tenham qualidade. Após o

início do contrato, as merendeiras devem fazer esse recebimento. A presidente Alessandra apresenta

que houve a vista do Tribunal de Contas do Estado visitou algumas escolas e, em Piracicaba, foi na

EE Honorato Faustino e pediu alguns documentos. A presidente explica que o CAE não visitou as

Escolas Estaduais em 2020 e 2021 não houve visita nas escolas estaduais por causa da pandemia,

que o CAE acompanhou as entregas dos kits de alimentação suplementar, que não ocorrem nas



escolas estaduais. A presidente aproveita para explicar o documento, elaborado pelo próprio FNDE,

de acompanhamento das escolas em temos de aulas regulares, e que este documento não fica em

cópia nas escolas, é de uso exclusivo do CAE. Só retorna às escolas caso algum problema tenha

sido identificado e tenha que ser solucionado. A presidente Alessandra esclarece que acompanhou,

juntamente com a conselheira Érica, a reunião do Conselho Estadual de Alimentação Escolar

(CEAE), e ainda não ficou totalmente claro como será o acompanhamento das escolas estaduais em

2022, provavelmente será em parceira entre o CEAE e o CAE. A nutricionista Aline Lima comentou

que haverá um atraso da compra do alimentos específicos das crianças com Necessidades

Alimentares Especiais, visto que é preciso aguardar a compra centralizada do Estado. Enquanto

isso, os cardápios estão sendo adaptados com os alimentos que já existem e em parceria com as

famílias. A nutricionista Aline compartilhará com o CAE os documentos orientadores do Estado de

São Paulo para atendimento de crianças com necessidades alimentares especiais.

O conselheiro Antonio comentou sobre a falta recorrente de salada na escolas nos últimos anos e

reforçou a importância desses alimentos no cardápio.

Parte 2 – A presidente Alessandra comentou sobre a última reunião do COMSEA, realizada em

19/01/2022, sobre a alteração da administração da merenda das escolas estaduais. Surgiu na reunião

a proposta de um acompanhamento conjunto entre COMSEA e CAE do próximo ano e a elaboração

de um dossiê comentando problemas e soluções ocorridas ao longo do ano. A conselheira Érica

sugere que esse acompanhamento conjunto seja realizado tanto para as escolas estaduais quanto nas

municipais. A proposta foi aceita por todos os presentes e será levada ao COMSEA pela presidente

Alessandra na próxima reunião. As reuniões do COMSEA acontecem na terceira semana do mês, às

quartas feiras, 14 horas e continua acontecendo remotamente.

Parte 3 – A presidente Alessandra comenta sobre a resposta do Ministério Público a respeito do

ofício encaminhado pelo CAE. Os documentos relativos a esse processo serão armazenados na Sala

dos Conselhos na Secretaria Municipal de Educação. 

Parte 4 - A presidente Alessandra comenta sobre os quatro últimos ofícios protocolados na SME

ainda não tiveram resposta. Ficou combinado que os ofícios anteriores, já encaminhados à SME,

serão reencaminhados e protocolados novamente, conforme combinado com o Sr Secretário de

Educação (ver ata da  89a. Reunião Ordinária).

Parte 5 -  A conselheira Érica resgata, para fins de registro, a participação em reunião, em 25 de

novembro de 2021, nas dependências da DAN, a respeito do aumento da disponibilidade de



alimentos no lanche da tarde da EE Abigail Grillo para garantir que os jovens cheguem em casa já

alimentados. Na época, o combinado foi de disponibilização de um maior número de sanduíches no

lanche da tarde, garantindo a possibilidade de repetição. Tal registro foi considerado importante por

todos os conselheiros dada a alteração da execução da alimentação escolar nas Escolas Estaduais. 

Parte 6 -  A presidente Alessandra apresenta o Plano de Ação de 2022 e o calendário de reuniões de

2022. As informações serão publicadas no Portal dos Conselhos de Piracicaba

(https://conselhos.piracicaba.sp.gov.br/cae/).

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, 24 de janeiro de 2022.

Assinatura dos membros presentes na reunião de aprovação:


