
ATA DA NONAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO

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

Aos seis dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, às dezenove e trinta horas, na Secretaria

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

Nonagésima Oitava 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), Aline Moraes Rossini de Oliveira (representante suplente da Entidade Executora),

Érica Speglich (sociedade civil – Fenacelbra), Heloize Milano (representante suplente pais de

alunos da rede estadual).

Convidados: Any (DAN)

Justificaram ausência: Antônio Francisco Correa (sociedade civil, Apeoesp), Renata Perazoli

(representante pais de alunos da rede municipal), Alessandra Barbarrosa Nunes (representante

suplente de trabalhadores da rede municipal)

Parte 1 -  Apreciação das Atas da 93a, 94a, 95a, 96a e 97a Reuniões do CAE. Os documentos foram

aprovados pelos membros presentes.

Parte 1 - Participação da DAN: estão previstos para esse primeiro semestre a chamada pública para

compra de alimentos orgânicos de agricultura familiar e suco de frutas sem açúcar (que a DAN tem

tido dificuldade de encontrar empresas para atender à chamada, caso o CAE tenha alguma

recomendação, encaminhar à DAN); Any enviará as datas dos editais que já foram marcados. A

conselheira Érica perguntou a respeito do edital do iogurte e Any respondeu que as nutricionistas

ainda estão fechando a questão do tamanho das embalagens, a conselheira Érica comenta que

conversou com a Natália, funcionária da SEMA, que pode nos auxiliar no diálogo com a

cooperativa de São Pedro. Any vai levar essa disponibilidade para as nutricionistas da DAN e, se

necessário, entrarão em contato. Any relatou que uma das nutricionistas pediu demissão e que a

DAN já está solicitando a abertura de novo concurso para essa vaga. 

Parte 2 –  Deliberação do CAE a respeito do parecer conclusivo referente ao ano de 2021. A

presidente Alessandra retoma os acontecimentos desde a última reunião: o decreto publicado pela

Entidade Executora não estava inteiramente correto, faltando a nomeação da conselheira Érica pelo



tempo exato da sua participação no CAE. Além disso, é preciso que a Entidade Executora insira

todos os membros nomeados no Sistema do FNDE, o que ainda não ocorreu. Por esses motivos, o

CAE não enviou o parecer conclusivo referente ao ano de 2021 no período determinado pelo FNDE

(que foi 02 de junho de 2022). Ficou acordado que a presidente Alessandra protocolará uma carta

no FNDE com a análise do ano de 2021 e as questões enfrentadas para o envio do parecer

conclusivo.

Parte 3 – Com relação ao leite sem chocolate que está sendo servido e a alta quantidade de

reclamações e desperdício que está sendo gerado. Essa questão já foi discutida inúmeras vezes mas

o CAE ainda não tem uma resposta a respeito. A conselheira Heloize vai, novamente, procurar

algumas opções para teste e também revisar a legislação e procurar orientações da COSAN e

CECANE a respeito para o CAE elaborar um parecer de orientação à DAN.

Parte 4 – Solicitar apoio da Secretaria de Educação para participação do Encontro de CAEs do

Estado de São Paulo, a ser realizado em agosto. Provavelmente será a nova gestão do CAE mas a

presente gestão acha importante deixar encaminhada a possibilidade de apoio.

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, 06 de junho de 2022.

Assinatura dos membros presentes na reunião de aprovação:


