
ATA DA NONAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO

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

Aos quatro dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas, à distância, teve início

a  Nonagésima Terceira Reunião Extraordinária 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).

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

Parte 1 -  Apreciação das Atas da 91a Reunião Ordinária, da 92a Reunião Ordinária do CAE. Os

documentos foram aprovados pelos membros presentes.

Parte 2 – Avaliação da análise realizada pelo CAE nas contas apresentadas pela Entidade

Executora, referente ao ano de 2021. A presidente Alessandra registra a ausência de resposta do

ofício encaminhado para SME e DAN sobre a compra e pagamento, com verba do FNDE, de

gêneros alimentícios não permitidos pelo PNAE no ano de 2021 (vide ata da 91a Reunião).

Também registra a ausência de resposta a respeito do uso do pão da marca Schär, específico para

pessoas com desordens relacionadas ao glúten, para crianças com outras Necessidades Alimentares

Especiais que poderiam ser atendidas com outros produtos menos onerosos aos cofres públicos

(vide ata da 91a Reunião). 

Parte 3 – A presidente Alessandra registra a ausência de resposta do ofício encaminhado para SME

e DAN sobre a recomposição de membros no CAE. Em reunião com o novo Secretário Municipal

de Educação realizada no dia 21 de março (vide ata da 92a. Reunião), houve o compromisso do

mesmo com a recomposição. Porém nenhuma comunicação a respeito chegou ao CAE até a

presente data.

Parte 4 –  Com relação à ao parecer final das contas de 2021, a conselheira Érica destaca que o

sistema de prestação de contas do FNDE exige o registro dos membros titulares presentes na

reunião do parecer final e, no momento, temos apenas três membros titulares no Conselho, o que

inviabiliza o quórum necessário. A sugestão discutida foi procurar mais uma vez o Secretário

Municipal para solucionar a questão da recomposição do CAE. Ficou acordado que o parecer final



na prestação de contas de 2021 será votado na próxima Reunião Ordinária, prevista para o dia 18 de

abril de 2022.

Parte 5 – Nas últimas semanas diferentes membros do CAE receberam informações a respeito da

alimentação escolar nas Escolas Estaduais. A total ausência de verduras e legumes para a salada, o

excesso de oferecimento de bolachas nos lanches (mais do que o número permitido pelo PNAE), a

não aceitação pela maior parte dos estudantes dos flocos de milho servido nos lanches, a falta de

qualidade do macarrão servido e o não cumprimento do cardápio foram alguns dos pontos

apresentados. Foi acordado que a presidente Alessandra e a conselheira Érica organizarão um ofício

para o Conselho Estadual de Alimentação Escolar encaminhando os problemas. 

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, 04 de abril de 2022.

Assinatura dos membros presentes na reunião de aprovação:


