
1. ATA DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO

CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE PIRACICABA,

SP, gestão 2014-2018. Aos três dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, 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:!~

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), ·Suplente Maria

Inês Oliveira Silva Damasceno (Representante dos docentes, discentes ou trabalhadores

na área de educação estadual). Justificaram a ausência os membros Cleusa Belini

(representante da sociedade civil) e Sueli Aparecida de Araújo Pereira (representante do

poder executivo). A Presidente Gilma deu as boas vindas aos senhores membros e

agradeceu a presença de todos. Parte I: A ata da décima segunda reunião ordinária foi

lida e aprovada no dia de sua realização. PARTE TI. Comunicações: a) a presidente

justificou a antecipação da reunião que deveria ser no dia 17 de fevereiro com base na

urgência da tomada de providências para recompor o CAE que até o momento está com

05 membros desligados e precisam se substituídos; b) a presidente comunicou que sobre

os assuntos pendentes de 2015 tinha a informar: que consultou o Sr. Matheus Erler,

presidente da Câmara municipal de vereadores de Piracicaba, sobre o recebimento de

informação da Entidade Executora em relação ao recebimento dos recursos do PNAE,

para repassar aos partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e as entidades

empresariais, de acordo com o que prevê a Resolução CDIFNDE n~6, de 17/06/2013.

O referido vereador informou que periodicamente recebem informações sobre os

repasses realizados pelo Governo Federal em suas mais diversas unidades

administrativas, sendo que esses comunicados são remetidos por meio de telegramas e

estes, por sua vez, são arquivados pela Comissão Permanente de Finanças desta Casa.

Informou, também, que os extratos acerca do tema que chegam a Camara encontram-se

devidamente arquivados e à disposição da população para consulta. c) Outro assunto

que não pode ser contemplado no relatório do CAE ao FNDE foi sobre o Relatório de ~

vistoria da Vigilância Sanitária referente ao ano de 2015. A DAN enviou ao CAE o .

referido relatório, em 21/1212015, que relata sobre aa visitas realizadas para VisrorW.~ .r;(-f .I



setor de alimentação escolar, na cozinha piloto da Nutriplus e em 13 unidades de ensino

(sendo 09 municipais e as demais estaduais) e conclui que estão em conformidade com

a legislação sanitária e que em alguns pontos, a área física das escolas estaduais

precisam de reforma por parte da secretaria de educação. Palavras dos senhores

membros: a vice-presidente Solange comunicou que participou da abertura da chamada

pública para aquisição de alimentos da agricultura familiar e que não entendeu muitos

aspectos por não ter acesso aos editais, o que ficou de ser providenciado pela Secretária

Márcia que irá verificar os caminhos para todos os editais de todas as modalidades de

licitação. Parte IH. Ordem do dia: a) Os membros desligados devem ser substituídos

com urgência. Pediram desligamento: Cristina Maria Parraga Gomez (representante dos

docentes, discentes ou trabalhadores na área de educação da rede estadual); Walleria

Malagolli (representante dos docentes, discentes ou trabalhadores na área de educação

da rede municipal); Sandra Helena Bego e Roselanine F. Rezende do Carmo

(representantes de pais de alunos da rede estadual); Edilene Souza de Aquino Seradio

representante de pais de alunos da rede municipal). Uma mensagem deverá ser enviada

a todos os diretores, com cópia para a Secretária Municipal de Educação e Dirigente

regional de ensino, solicitando a indicação de interessados da comunidade escolar em

compor o CAE até 2018, nas referidas representações, para participarem da Assembleia

específica para a escolha dos membros substitutos, que será realizada no dia lO de

março, às 14hOO,na sala 1 da Secretaria Municipal de Educação de Piracicaba, SP,

localizada a Rua Cristiano Cleopath, n? 1902, Bairro Alto, Piracicaba,SP. Nesta mesma

mensagem será realizado um agradecimento aos diretores pela divulgação do CAE nas

unidades escolares. Ainda, quanto a reposição de membros do CAE, será realizado

contato com Ivone Parro Lima, afastada temporariamente por motivo de viagem, para

verificar se poderá retomar este mês ou será solicitada outra indicação a Pastoral. b)

Quanto a divulgação do CAE, será solicitado a Elisa da DAN e a Flávia da Nutriplus,

que verifiquem, a partir da supervisão, se os diretores afixaram o folder do CAE nas

unidades escolares. c) o calendário de reuniões foi aprovado com a modificação da data

da primeira reunião que foi antecipada e substituindo a reunião do dia 17 de fevereiro

pela assembleia de escolha de novos membros no dia 10 de março. As próximas

reuniões ficaram para os dias 23/03, 20/04, 18/05, 15/06, 17/08,21/09, 19/10, 16/11 e

14/12/2016. d) o plano de trabalho proposto para 2016 e que será encaminhado a DAN

para aprovação constará de: realizar reuniões mensais de acordo com o cronograma ~

aprovado; escolher e treinar os novos membros que substituirão os que pediram ' :;i'
~' ~
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desligamento; atualizar espaço disponível ao CAE no site da Prefeitura Municipal de

Piracicaba, a partir do setor de informática; divulgar a atuação do CAE junto aos

agentes envolvidos, Delegacia de Ensino, professores, mídia local, assim como,

disponibilizar contato; participar de treinamentos sobre atribuições do CAE ministrados

por centros indicados pelo FNDE e outros setores da área; acompanhar os processos

licitatórios de aquisição de alimentos e aplicação dos recursos do FNDE; realizar pelo

menos 15 visitas às unidades escolares de diferentes programas de ensino, tipo de

gestão, tipo de atendimento, dependência administrativa, localização (central, periférica,

rural) e elaborar relatório para encaminhamento a DAN; visitar o setor central

responsável pelo Programa e as instalações da empresa prestadora de serviços; realizar

workshop sobre agricultura familiar e alimentação escolar e eficácia dos programas de

educação nutricional com data prevista para 20/04. A Presidente Gilma agradeceu a

presença de todos, principalmente e deu por encerrada a reunião às 16hOO.Esta ata foi

elaborada pela Presidente que será apreciada e assinada pelos membros presentes na

reuniãoQque a mesma for ~vada Piracicaba, 03/02//201 '1~
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