
ATA DA NONAGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL

DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE PIRACICABA, SP, Gestão 2018-2022. Aos treze dias do

mês de junho de dois mil e vinte e dois, às dezenove e trinta horas, à distância, visto que um dos

membros está com Covid, teve início a  Nonagésima Nova Reunião Ordinária do CAE, sob a

coordenação da Presidente, Alessandra Aparecida Zilio Cozzo de Siqueira.

Compareceram à reunião os membros: Alessandra Barbarrosa Nunes (representante suplente de

trabalhadores da rede municipal), Aline Moraes Rossini de Oliveira (representante suplente da

Entidade Executora), Antônio Francisco Correa (sociedade civil, Apeoesp), Ana Lúcia Maria

Gastão (representante dos trabalhadores da rede municipal), Bruna Durancenko (representante

suplente de trabalhadores da rede estadual), Érica Speglich (sociedade civil – Fenacelbra), Fábio

Lesssmann (representante de trabalhadores da rede estadual), Heloize Milano (representante

suplente pais de alunos da rede estadual), Marco Antonio de Paula (vice presidente, representante

pais de alunos da rede estadual), Renata Perazoli (representante pais de alunos da rede municipal).

Justificou ausência: Evelin Minowa (representante da Entidade Executora).

Parte 1 – Apreciação da Ata da 98a Reunião Extraordinária do CAE. O documento foi aprovado

pelos membros presentes.

Parte 2 – Devolutiva ao colegiado sobre a participação na chamada pública da agricultura familiar.

Procedeu-se a leitura da ata (ver documento em anexo) da Chamada Pública para a Agricultura

Familiar, da qual participou a conselheira Heloize. Os alimentos de agricultura familiar serão

distribuídos em oito escolas próximas aos produtores rurais. A próxima chamada pública será a do

suco natural, porém o CAE ainda não recebeu a data de tal Chamada. A conselheira Heloize

comenta que conversou na DAN a respeito da necessidade de enviar o convite ao CAE em tempo

hábil, indicando que há a possibilidade de anulação da Chamada caso o CAE não seja comunicado.

Parte 3 - Apresentação das respostas ao questionamento sobre opções para o leite dada a

dificuldade da aceitação do leite puro na alimentação de crianças maiores de 3 anos nas escolas

municipais. A conselheira Heloize encaminhou ao sistema FALA BRASIL um questionamento à

possibilidade de adoçar o leite para crianças acima de 3 anos e encaminhou à COSAN o mesmo

questionamento. Ambas instituições explicaram que não há proibição de compra de cacau em pó e

açúcar separadamente, a proibição de compra é apenas do achocolatado já adoçado. Também

explicaram que o leite não é considerado sobremesa sendo, portanto, possível a adição de açúcar no



leite para crianças acima de 3 anos, seja com cacau em pó, seja na vitamina de frutas. Um ofício foi

e n c a m i n h a d o à S M E e a e q u i p e t é c n i c a d a D A N , c o m o r i e n t a ç õ e s

apresentadas pelo CECANE e COSAN sobre a utilização de cacau e açúcar no leite e a

recomendação do CAE de que o açúcar volte a ser adicionado no leite das crianças acima de 3 anos,

na quantidade indicada pela legislação (máximo de 7% das calorias diárias).

Parte 4 – Verificação do atendimento da alimentação das EJAs pela empresa Della Fattori.

Seguindo a averiguação de problemas com a alimentação dos cursos EJA, fruto da visita técnica do

CAE a algumas escolas (ver Ata da 91a Reunião), problema indicado para a DAN em reunião

presencial. Ficou combinado que o conselheiro Antonio fará uma nova visita neste mês de julho a

alguma escola com supletivo para averiguar se foram de fato realizadas as adequações necessárias. 

Parte 5 – Segundo a presidente Alessandra, esta semana foi feito o encaminhamento de todos os

documentos solicitados pela SME para regularização da composição atual do CAE no FNDE.

Parte 6 – Os conselheiros Antonio e Fábio repassaram os problemas com a alimentação das escolas

estaduais integrais, em especial, excesso de bolachas, não cumprimento dos cardápios e falta de

saladas. O conselheiro Antonio comenta que essas dificuldades foram encaminhadas ao Conselho

Estadual via Apeoesp. A conselheira Heloíze pergunta se podemos listar os problemas que já

identificamos para a Apeoesp. O conselheiro Fábio concorda com a sugestão da Heloíze visto que,

dessa forma, a Apeoesp, via subsede de Piracicaba, pode fazer as cobranças e acompanhar a

resolução. Solicitou incluir, também, a necessidade de publicização dos cardápios. A conselheira

Heloize chamou a atenção de que a execução da alimentação escolar do interior é bastante diferente

do que ocorre na capital, que acaba sendo mostrado como exemplo. Ficou acordado que o CAE

enviará esse ofício para a Apeoesp subsede Piracicaba. 

Parte 7 - Definições de datas e demandas para eleição da nova gestão do CAE. O primeiro passo é

consultar o FNDE para uma resposta oficial sobre quem pode participar do CAE nas condições

atuais (em que a alimentação das escolas estaduais está sendo executada pelo Estado e não mais

pelo município).

Parte 8 – Para melhor acompanhamento da alimentação nas escolas estaduais, o CAE solicitará

uma carta de registro de parceria entre o CAE e o Conselho Estadual de Alimentação Escolar, para

que o CAE possa acompanhar melhor as Escolas Estudais no município.



Parte 9 – O conselheiro Antonio relata problemas no pagamento de Fundo de Garantia e registros

das merendeiras. O problema está sendo acompanhado pelo SinterCamp. O CAE continuará

acompanhando.

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, 13 de junho de 2022.

Assinatura dos membros presentes na reunião de aprovação:






