
ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO

MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE PIRACICABA, SP, gestão

2014-2018. Aos dezoito dias do mês de novembro de dois mil e quinze, às quatorze

horas, na Sala 1 da Secretaria Municipal de Educação, localizada a Rua Cristiano

Cleopath, n° 1902, Bairro Alto, Piracicaba - SP, teve início a décima primeira Reunião

Ordinária do CAE, sob a coordenação da Presidente, Gilma Lucazechi Sturion.

Compareceram à reunião os senhores membros: Titular Solange Prado Castel

(Representante dos docentes, discentes ou trabalhadores na área de educação

municipal); Titular Mário Miyauchi (representante da sociedade civil); Marcia Cristina

Ferreira (Representante de pais de alunos da rede de ensino municipal), Titular Sueli

Aparecida de Araújo Pereira, e suplente Cristina SassilotoLopes Ferraz (representantes

do poder executivo), Suplente Maria Inês Oliveira Silva Damasceno (Representante dos

docentes, discentes ou trabalhadores na área de educação estadual). A conselheira

Cleusa justificou ausência. A Presidente Gilma deu as boas vindas aos senhores

membros e agradeceu a presença de todos.ParteI:Leitura e apreciação da ata da décima

reunião ordinária. Parte 11- Comunicações: da Presidente para informar: a) que enviou

ao Ministério Público as respostas sobre o CAE com documentos comprobatórios sobre

o plano de atuação para 2015 e as providências tomadas quanto ao desconhecimento do
'/

Conselho pela comunidade escolar de acordo com o que foi deliberado nas reuniões IVV'
ordinárias; b) que consultou os diversos setores envolvidos (Entidade Executora, ,.

Secretaria Municipal de Abastecimento, Secretaria municipal de saúde, empresa

contratado para a terceirização, especialistas da área, sobre a possibilidade de realizar

um workshop no dia 16 de dezembro de 2015, na secretaria de educação,

visando conhecer as ações relacionadas a Agricultura Familiar e Educação alimentar e

nutricional desenvolvidas pela entidade executora e demais parceiros e estudar

indicadores para avaliação da eficácia das mesmas, assim como, as dificuldades e

avanços obtidos até o momento. A maioria dos consultados aceitou participar mas, a

entidade executora e a empresa terceirizada solicitaram o adiamento do evento para o

próximo ano, considerando a sobrecarga de atividades no mês de dezembro. O assunto

deverá ser colocado no plano de trabalho para 2016, uma vez que os resultados dessa

reunião deverão subsidiar o parecer conclusivo sobre a execução do PNAE em 2015;

c)a indicação de novos membros para substituir os que se desligaram ainda não

foirealizada e foi adiada para o início de 2016 considerando as atividades de



reorganização do ensino paulista em desenvolvimento nas unidades escolares; d) a

Presidente registrou o sucesso da reunião realizada na secretaria municipal de educação,

no dia 28/10/2015, a partir da convocação dos diretores de todas as unidades

participantes do PNAE, visando a divulgação do CAE. A abertura foi realizada pela

Secretária Municipal de Educação, a nutricionista Elisa Coleone e Diretora Daisy Diniz

apresentaram informações sobre o Programa e destacaram a importância do CAE. Eu,

como Presidente apresentei todos os membros do CAE, assim como as atribuições,

plano de trabalho e atividades desenvolvidas e em andamento. Foi destacado o papel

dos diretores na divulgação das atribuições do CAE e a importância de disponibilizar o

contato para participação da comunidade no controle do Programa. Participaram do

evento 167 pessoas, sendo 116 representantes das escolas municipais, 31 de escolas

estaduais, 08 da Diretoria de Alimentação e Nutrição, 07 da Secretaria municipal de

educação e 01 de Diretoria Regional de Ensino. Estavam presentes, 09 conselheiros,

sendo que 02 também representavam escolas estaduais e 01, escola municipal. O evento

foi divulgado no site da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de

Piracicaba a partir do link http://www.educacao.piracicaba.sp.gov.br/site/todas-as-

noticias/1734-2015-1029-16-18-59.html e do endereço do facebook da Prefeitura de

Piracicaba(https:/ /www.facebook.coml2431 06915757524/photos/pb.2431 06915757524.

-2207520000.144 7692362.1889867964414 746/?type=3&theater). Divulgou-se, também,

o CAE no site da Secretaria Municipal de Educação a partir da postagem do folder

sobre as atribuições e contatos do CAE, assim como um link na palavra REGIMENTO,

para acesso ao Regimento

(http://www.educacao.piracicaba.sp.gov.br/site/conselhos/ conselho-da

alimentacao.html). Um novo folder foi elaborado, impresso pela Prefeitura Municipal e

Interno

está deverá ser entregue em cada unidade de ensino, pessoalmente, por funcionários da

DAN, para que seja afixado no mural; e)Informar que os membros do CAE deverão se

organizar para participar das Chamadas Públicas a serem realizadas pela Prefeitura

Municipal de Piracicaba para aquisição de iogurte de frutas e suco natural de laranja,

leite em pó, verduras, legumes e frutas, arroz agulhinha tipo 1 efeijão cariocada

Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural. Um cronograma poderá ser

elaborado pela secretária via e-mail.t) Comunicou que recebeu nova cobrança do FNDE

em relação ao acompanhamento do CAE nas providências para regularizar as falhas

apresentadas no relatório de monitoramento daquele órgão entregue em janeiro de 2015.

Comunicou que o relatório deverá ser encaminhado em dezembro após apreciação do

, .,

http:///www.facebook.coml2431


documento em reunião ordinária. PARTE III.Ordem do dia: a)análise dos documentos

enviados ao CAE, pela nutricionista e responsável pelo contrato da entidade executora

com a empresa terceirizada, encaminhados pelos ofícios n" 32/2015, 86/2015 e

133/2015 da Prefeitura Municipal de Piracicaba, tais como, memorandos relatórios de

acompanhamento do Programa, atas de visitas às escolas, atas de reuniões com a

empresa terceirizada, advertência por descumprimento de contrato, respostas da

empresa aos questionamentos evidenciando as providências que estão sendo tomadas no

sentido de adequar as não conformidades e apontadas nos relatórios e reuniões. Após

análise dos referidos documentos pelos membros, observou-se que a empresa vem

cometendo inúmeras irregularidades e que a entidade executora tem exercido seu papel

no sentido de fiscalizar e exigir o cumprimento das cláusulas contratuais a partir de

ações legais. b) avaliação dos relatórios parciais de visitas às unidades escolares: todos

os membros responsáveis pela elaboração dos relatórios entregaram os formulários

preenchidos e o registro dos comentários adicionais. Os resultados foram discutidos,

medidas corretivas tomadas e, em andamento, foram comentadas e os resultados finais

serão sistematizados num relatório final, a ser assinado pelos membros. A Presidente

Gilma agradeceu a presença de todos, principalmente a ótima receptividade e

disponibilidade da diretoria da Divisão de Alimentação da Prefeitura e deu por

encerrada a reunião às 16h30. Esta ata foi elaborada pela Presidente que será apreciada

e assinada pelos membros presentes na reunião em que a mesma for aprovada.

Piracicaba, 16/12//2015. Gilma Lucazechi Sturion
Solange Prado Castel idlt-~·-
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