
ATA DA DÉCIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO

MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE PIRACICABA, SP, gestão

2014-2018. Aos vinte dias do mês de abrilde dois mil e dezesseis, ás quatorze horas, na

Sala 2 da Secretaria Municipal de Educação, localizada a Rua Cristiano Cleopath, n°

1902, Bairro Alto, Piracicaba - SP, teve início a décima quintaReunião Ordinária do

CAE, sob a coordenação da Presidente, GilmaLucazechiSturion. Compareceram à

reunião os senhores membros: Eva Bezerra Moreira da Silva (Representante dos

docentes, discentes ou trabalhadores na área de educação municipal); Sueli Aparecida

de Araújo Pereira(representante do poder executivo), Mario Miyauchi e Ivone Parro

(representantes da sociedade civil), Adriana Cristina Vendrame Tamborim

(representante de pais de alunos da rede municipal). Participou como convidada a Sra.

Claudia Renata Novolette (membro do sindicato dos bancários de Piracicaba).

Justificaram a ausência os membros Cristina Sacilotto L. Ferraz (representante do poder

executivo),Marcia Cristina Ferreira (representante de pais de alunos da rede municipal),

Cleusa Belini (representante da sociedade civil),Solange Castel(Representante dos

docentes, discentes ou trabalhadores na área de educação municipal) e a convidada

Aline Teixeira Lima (nutricionista da Diretoria Regional de Ensino). Embora

convidados, não compareceram os técnicos da DAN e da NUTRlPLUS.P ARTE I.A ata

da 140 Reunião ordinária e da Assembleia de Seleção de novos membros foram

aprovadas por todos. PARTE II.Comunicações da presidente: a)Foi dada as boas

vindas aos novos membros eleitos na assembleia do dia 10/03/2016, Sra. Eva Bezerra

Moreira da Silva (para suplência da representação dos docentes, discentes ou

trabalhadores na área de educação municipal) e Adriana Cristina Vendrame Tamborim

(para suplência da representação de pais de alunos da rede municipal) para as quais foi

solicitada a documentação RG, CPF e comprovação de residência para elaboração do

decreto de nomeação pelo município. b)a presidente entrou no sistema SIGECON/FNDE

para elaborar o Parecer Conclusivono dia 07/04/2016, e o formulário, que era igual ao do ano

passado, foi preenchido de acordo com as respostas dadas pelos senhores membros quando o

analisaram na 14º reunião ordinária, de acordo com o combinado. O parecer conclusivo

impresso foi passado entre os presentes e será enviado por e-mail a todos. c)Foi enviadoa

Diretoria Regional de Ensino, por e-mail, a nutricionista Aline Teixeira Lima, o resultado da

Assembleia de Seleção de novos membros solicitando sugestões de estratégias para

condução do processo e preenchimento dos demais cargos, além do contato direto do



Dirigente, mas ainda não houve resposta;c) Apresentar a Sra. Claudia Renata Novolette

(membro do sindicato dos bancários de Piracicaba) que demonstrou interesse no dia

anterior em reunião do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional de Piracicaba -

COMSEA, na qual a presidente do CAE também estava presente, em participar da

reunião como convidada, visando conhecer as atividades que vem sendo desenvolvidas.

A Sra. Claudia justificou o interesse em participar considerando as reclamações sobre o

Programa de Alimentação Escolar que estão recebendo na Câmara dos Vereadores

sobre a falta de feijão em algumas unidades de ensino. A Profa. Eva informou que na

escola dela também faltou mas que foi enviado feijão preto em substituição. Os técnicos

da DAN não estavam presentes para explicar o que aconteceu, mas esclarecimentos

serão solicitados por e-mail à entidade executora. Quanto ao processo de seleção de

membros substitutos, a Sra. Claudia sugeriu solicitar ajuda a APEOESP (Associação de

professores) e a organização de alunos, providência que ela poderia intermediar. Os

membros concordaram com a sugestão e os contatos serão enviados para consulta às

organizações;d)Os membros do CAE foram consultados sobre a possibilidade de mudar

o horário das reuniões ordinárias para às 18hOOconsiderando a dificuldade de participação

de vários membros em função da dedicação integral ao trabalho. Como não houve 1·

unanimidade de concordância em função de compromissos já assumidos às quartas-feiras V
nesse horário, o assunto deverá ser discutido novamente para verificar a disponibilidade do

grupo no horário das 18hOOem outro dia da semana. PARTE 111. Ordem do dia: a)Após consulta

aos membros presentes, decidiu-se que as reuniões ordinárias passarão a ser realizadas nas

terceiras segundas-feiras do mês às 18hOO.b)O documento resposta aos questionamentos a

DAN,enviado pelo CAEem 23/03/2016, chegou no dia 28/03/2016 elaborado pela Diretoria

Deisy Diniz que informou:1.Em relação à divulgação dos repasses do FNDE aos partidos

políticos, aos sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, com sede no

Município, informou que é realizada pela Secretaria de Finanças; 2. Embora a DAN

tenha disponibilizado carro com motorista para o técnico da Vigilância Sanitária -

VISAfazer a vistoria nas 213 unidades envolvidas no Programa, o referido órgão enviou

um relatório sobre 13 unidades no primeiro semestre de 2015 e nenhum no segundo

semestre. Informou que a DAN continua irregular no atendimento da exigência do

FNDE, que estabelece a visita em todas as unidades durante o ano. Acrescentou também

que com somente um inspetor visitando 2 unidades por dia será impossível atender a

legislação. Solicitou que o CAE solicite a VISA a designação de mais inspetores,

reforçando a necessidade da atividade para garantia da qualidade do serviço;



3.Confirmou que será verificado pela equipe de supervisão se os diretores afixaram o

folder do CAE nas unidades em local visível. 4. Confirmou apoio em todas as

atividades a serem desenvolvidas pelo CAE em resposta ao plano de trabalho proposto

para 2016. Confirmou disponibilizar transporte para as visitas às unidades escolares de

acordo com cronograma a ser enviado a DAN com antecedência. 5. Enviou o plano de

trabalho elaborado para gastos dos recursos enviados pelo Estado de São Paulo,

inclusive a cópia do convênio 2016 entre a Prefeitura e Estado nos termos do Decreto n?

55.080/2009com os per capitas por tipo de programa (R$0,55 para atendimento parcial

e R$2,20 para atendimento integral). Neste convênio foi possível observar que pela

legislação estadual, as escolas estaduais são responsáveis pela estrutura das cozinhas

(equipamentos, utensílios, conservação das instalações e edificações) e uniformes de

merendeiras e o município pelo combustível necessário para o preparo da merenda,

informações que respondem a dúvidas levantadas pelos membros do CAE em reuniões

anteriores. Quanto ao plano de trabalho que deve ser enviado ao FNDE, informou que

ainda não foi elaborado, confirmando a irregularidade constatada no ano passado. 6.

Descreveu as condições e forma de controle de estoque dos gêneros alimentícios que

vem sendo adotado pela DAN, informação que faltava nos relatórios enviados ao r . i-:
FNDE, modelo este adequado de acordo com os membros do CAE. 7. Informou que r
o contato da pessoa da entidade executiva que poderia responder sobre as

irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado no processo licitatório da

empresa Nutriplus noticiado no Jornal de Piracicaba de 06/03/2016 no caderno

CIDADE a saber: falta de planilha de orçamento detalhado e impacto trienal de

despesas insuficientes é o Sr. Paulo R. Torres, Diretor de Departamento de Assistência

ao Educando da Secretaria Municipal de Educação. 8.Quanto às providências no sentido

de evitar desperdício de alimentos nas unidades escolares, informou que foram

realizadas três reuniões com os diretores solicitando a atualização de matriculados e a

comunicação com antecedência de oscilações na frequência dos alunos, por excursões,

reuniões de professores, finalização de semestre, etc. Enviou exemplo de formulário que

os mesmos veem preenchendo e enviado a entidade executora para providências de

diminuição de refeições.c) Quanto ao convite da DAN ao CAE para participação nas

reuniões com os diretores da Rede Municipal de Ensino, ficaram agendados para o dia

27/04/2016 das 13hOOàs 17h30h, na sala 1 a Sra. GilmaL.Sturion e na sala 2, a

Sra.Ivone Parro. No dia 28/04/2016, das 08hOOàs 11h30 o Sr. Mário Miyauchina sala 1

e ainda serão consultados os demais membros para ver a disponibilidade para a sala 2.



No dia 29/041201, das 13hOO às 17h30h, na sala 1, a Sra. Cristina Ferraz. Ficou

combinado dos membros do CAE solicitarem aos diretores a divulgação das atribuições

do Conselho em suas unidades. O assunto que será abordado pela DAN nas reuniões

será Merenda Escolar, Terceirização e Informática, como parte da Formação de

Gestores. d) O Workshop sobre agricultura familiar será realizado pelo Grupo de

Extensão CAJAN da ESALQ no dia 09/06/2016 naquela Instituição e o Programa, que

contemplará os sugeridos pelo CAE em reuniões anteriores será contemplado. O

Programa será enviado a todos oportunamente. Os contatos previamente realizados pelo

CAE com os palestrantes foram passados ao Grupo que dará continuidade a

organização. O objetivo principal do evento será aproximar agricultores e órgãos

públicos inseridos e com potencial de inserção no PNAE, de forma a elucidar benefícios

e os principais gargalos da comercialização institucional de produtos agrícolas. Serão

convidados a DAN, CECANE, CAT!, Secretaria Municipal de Abastecimento e ;-

Agricultura - SEMA, produtores, associações, especialistas, o CAE de Piracicaba e de V
municípios da região.e) Será solicitadaàsecretária Márcia a gentileza de elaborar um

cronograma de visita às unidades escolares ainda neste semestre, que será enviado a todos os

membros para que preencham a participação de acordo com a disponibilidade. 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 reunião em que a mesma for aprovada. Piracicaba, 20/04//2016.

g.~t1~
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