
ATA DA NONAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO

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

Aos sete de março de dois mil e vinte e dois, às dezoito e trinta horas, na Secretaria Municipal de

Educação de Piracicaba, localizada à rua Cristiano Cleopath, 1902, teve início a  Nonagésima

Primeira 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).

Ponto 1 - Apreciação das Atas da 88a Reunião Ordinária, da 89a Reunião Extraordinária e da 90a

Reunião Ordinária do CAE. Os documentos foram aprovados pelos membros presentes.

Ponto 2 - Participação do CAE na reunião ordinária do CME. A conselheira Érica participou da 

reunião ordinária do Conselho Municipal de Educação no dia 10 de fevereiro de 2022. Na reunião 

foram discutidas a atual situação da distribuição da alimentação escolar no município (dada a 

alteração a execução da alimentação escolar nas Escolas Estaduais), a audiência pública sobre tal 

questão realizada em 10 de janeiro de 2022 na Câmara Municipal e os impactos nas Escolas 

Estaduais de tais mudanças.

Ponto 3 – A presidente Alessandra relembra os ofícios protocolados na SME: os relacionados, mais 

uma vez, à recomposição do CAE e as demandas por informações solicitadas pela sociedade civil; 

os ofícios relativos à prestação de contas de 2021 (sobre a compra e pagamento, com verba do 

FNDE, de gêneros alimentícios não permitidos pelo PNAE no ano de 2021) e sobre a demanda de 

esclarecimento do Observatório Social sobre a compra de pães sem glúten.

Ponto 3 – A presidente Alessandra lê para todos os conselheiros a resposta enviada pelo Ministério 

Público sobre ofício encaminhado pelo CAE em 2021. Os conselheiros discutem sobre a 

possibilidade de recurso mas, ao final, decidem pelo encerramento da denúncia ao MP no momento,

podendo esta decisão ser repensada no caso de novos acontecimentos de importância.

Ponto 4 – Foram relatadas as visitas fiscalizadora realizadas nas Escolas Municipais Prof.ª Maria de

Lourdes Fuzzetti Lorenzi, Olindo Rizzato Paschoal e Fábio de Souza Maria. A presidente 

Alessandra encaminhará as questões pendentes: sobre a falta de pães e carne de frango (alimentos 

cujo processo de compra ainda está em aberto em 2022), o pão sem glúten sendo servido para 



crianças com outras necessidades alimentares especiais (não necessariamente as desordens 

relacionadas ao glúten) e, especialmente, as dificuldades de diálogo com a nova empresa 

terceirizada com relação a: oferecimento do cardápio divulgado, quantidade de alimento nas 

porções servidas e disponibilidade de alimentos para as salas de EJA. Os documentos relativos às 

vistas serão arquivados na Secretaria Municipal de Educação.

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, 07 de março de 2022.

Assinatura dos membros presentes na reunião de aprovação:


