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ATA DA DÉCIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO

MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE PIRACICABA, SP, gestão

2014-2018. Aos dezesseis dias do mês de maio de dois mil e dezesseis, ás dezoito horas,

na Sala 1 da Secretaria Municipal de Educação, localizada a Rua Cristiano Cleopath, n"

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

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

reunião os senhores membros: Marcia Cristina Ferreira (representante de pais de alunos

da rede municipal); Sueli Aparecida de Araújo Pereira e Cristina Sacilotlo L. Ferraz

(representantes do poder executivo), Mario Miyauchi e Ivone Parro (representantes da

sociedade civil), Maria Bezerra da Silva e Edilene Souza de Aquino Serodio

(representante eleitas de pais de alunos da rede estadual) e Maria de Fátima

(representante eleita de docentes da rede estadual). Participaram como convidadas as

Sras. LiliamGrazielle Ferreira, da EE Dario Brasil, Juliana Bergo (nutricionista da

DAN) eMeiribel Pereira Colombo da Pastoral da Criança. Justificaram a ausência os

membros Cleusa Belini (representante da sociedade civil). Não justificaram a

ausênciaAline Teixeira Lima (nutricionista da Diretoria Regional de Ensino), Solange

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

municipal) e Maria Ines Damasceno (representante de docente da rede estadual),

Embora convidados, não compareceram os técnicos da NUTRIPLUS.P ARTE I:

Assembleia específica para a escolha de membros substitutos aos representantes da rede

estadual de ensino desligados Sra. Cristina Maria Parraga Gomez, representante dos

docentes, discentes ou trabalhadores da área de educação e das Sras, Sandra Helena

Bego e Roselaine F. Rezende do Carmo, representantes de pais de alunos da rede

estadual de ensino. Divulgou-se a realização daassembleia por e-mail, a partir de oficio

enviado no dia 02/05/2016, ao Sr. Dirigente Regional de Ensino do Município de

Piracicaba, e a todos os diretores da rede estadual de ensino; de acordo com sugestão na

última reunião da sindicalista Claudia Novollete, enviou-se também a correspondência a

APEOESP, Associação de professores do Estado de São Paulo e a 4 conselheiros e às

organizações que trabalham com estudantes do ensino público estadual Levante popular

da Juventude, Casa Hip Hop e ONG Casvi. Recebeu-se de Kelly Corrente,

Diretor Técnico 11- CAF DER Piracicaba cópia da divulgação da Assembleia nas redes de comunicação

com diretores.Comparaceram, além dos membros do CAE, Maria Bezerra da Silva, Edilene

Souza de Aquino Serodio (EE Bairro Santo Antonio), Maria de Fátima (EE Prof.

Jaçanã) e LiliamGrazielle Ferreira (EE Dario Brasil), indicadas para representar suas
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unidades de ensino estaduais. Foram indicadas pelos presentes as duas primeiras como

representantes de pais de alunos e a terceira como representante de docentes da rede

estadual.PARTE II:Leitura e apreciação da ata da décima quinta reunião ordinária que

foi aprovada e assinada. PARTE IH: EXPEDIENTE- Palavras da presidente: a)A

convite da DAN, o CAE participaram das reuniões com os diretores da Rede Municipal

de Ensino, no dia 27/04/2016 das 13hOOàs 17h30h, na sala 1 e na sala 2, a Sra.

GilmaL.Sturion, o Sr. Mário Miyauchina sala I, no dia 28/04/2016, das 08hOOàs 11h30

e ainda a Sra. Cristina Ferraz no dia 29/04/201, das 13hOOàs 17h30h, na sala 1.

Apresentou-se as atribuições do CAE aos diretores e solicitou-se a divulgação da

existência e contato do Conselho junto a comunidade escolar para qualquer reclamação

ou sugestão sobre o PNAE. Considerando a existência de novos diretores e a

informação sobre a perda do folder em algumas unidades que o afixaram em lugar

visível, foi enviado novamente a todos os diretoresde unidades municipais a carta, o

folder e o arquivo do mesmo para reprodução de acordo com a necessidade. Uma

apostila sobre funcionamento do Programa foi distribuída e será enviada ao CAE para

envio a todos os membros. b) No dia 13/05/2016 os técnicos da DAN foram recebidas

na ESALQ para estudo da viabilidade de realizar análises laboratóriaios para controle de

qualidade da carne enviada às unidades escolares pela empresa terceirizada. Será

conferida a composição da carne moída em lipídios e de aponevroses. A iniciativa se

baseia na queixa dos alunos sobre a aparência e sabor de gordura excessivo das

preparações a base de carne moída. PARTE IV: ORDEM DO DIA: Linseriu-se na

ordem do dia a apreciação de documentos enviados pela DAN: a) Relatórios enviados

pela Vigilância Sanitária Municipal - VISA: não foi enviada, de acordo com o que foi

determinado na última reunião, a carta a VISA, solicitando a designação de mais
inspetores, reforçando a necessidade da atividade para garantia da qualidade do serviço

por que chegaram relatórios os quais foram apreciados pelos membros do CAE; em

resumo, dois relatórios foram recebidos pelo CAE, enviados pela DAN, em 25 e

28/0412016, elaborados pela Fiscal Sanitária Ana Maria Cavioli. O primeiro relatório

relatou que foram visitadas 06 unidades escolares municipais que tiveram as condições

higiênico-sanitárias consideradas satisfatórias. O segundo, relatou sobre a visita em 3

unidades municipais e I estadual que obtiveram o mesmo resultado.b)Ofício da DAN

de 25/04/2016, solicitando ao Diretor Regional de Ensino providências junto aos

diretores de 11 unidades escolares estaduaisa saber: Avelina Palma Losso,Hélio

Penteado de Castro, João Chiarini, Luiz Gonzaga de Toledo, Maria de Lourdes
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Cosentino, Dario Brasil, Felipe Cardoso, Santo Antonio, Alfredo Cardoso, José de

Mello Moraes, Morais Barros, que não informaram o cancelamento/redução das

refeições no dia da reunião de conselho de classe, gerando desperdício de alimentos.

Essa providência mostra que providências estão sendo tomadas pela DAN no sentido de

superar essa irregularidade.c)Esclarecimentos sobre o abastecimento de feijão nas

unidades municipais: oofício 146/2016 da DAN de 29/04/2016 esclareceu acerca da

falta de feijão carioca em unidades municipais (auto-gestão). A DAN realizou a

aquisição da agricultura familiar de acordo com as exigências previstas para essa

modalidade mas, a cooperativa não pode entregar por ter perdido a produção devido as

chuvas. Parte do feijão foi adquirido em sistema emergencial e parte por pregão, sendo

que parte do produto entregue veio alterado (com bolor) e teve que ser trocado; este

trâmite atrasou a entrega e algumas unidades ficaram alguns dias (de um a cinco dias)

sem o feijão, mesmo com os remanejamentos realizados para tentar superar o problema.

Questionada pela câmara de vereadores, a DANenviou o relatório com cópia ao CAE

sobre todos os procedimentos realizados sobre o assunto, e que justificam plenamente o

ocorrido, uma vez que os trâmites de aquisição de alimentos, de acordo com a legislação

são morosos e complexos. O mesmo vereador que questionou a DAN, O Sr. José

Antonio Fernandes Paiva, convidou a presidente Gilma para uma apresentação de 30

minutos sobre Alimentação escolar e a atuação do CAE no dia 19/05/2016 na Câmara

de Vereadores.d)Relatório de liberação e aplicação do recurso proveniente do FNDEe

aquisição de alimentos da agricultura familiar recebido pelo CAE em 13/05/2016, que

mostra todos os repasses e gastos com alimentos e agricultura familiar nos diferentes

programas, até o mês de abril de 2016. Pela análise dos dados constatou-se coerência e

atendimento às exigências da legislação do FNDE.2.0 Workshop sobre agricultura

familiar será realizado pelo Grupo de Extensão CAJAN da ESALQ no dia 09/0612016

naquela Instituição e o Programa Preliminar contemplará temas sugeridos pelo CAE em

reuniões anteriores. O Programa será enviado a todos oportunamente.3. A lista de

unidades escolares a serem visitadas pelos membros do CAE foi elaborada pela

secretária Márcia e será enviado com datas por e-mail para que cada membros marque o

que lhe for mais conveniente. Serão visitadas 10 escolas na primeira semana de junho,

com transporte da DAN. Serão enviados a todos os membros o roteiro e instruções para

as visitas de fiscalização nas escolas. Serão formados grupos de dois membros tentando

contemplar em cada grupo um membro antigo, que já foi treinado para aplicação do

roteiro e um novo. Será enviado o Regimento Interno para os novos membros dos quais
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serão cobrados os documentos para encaminhamento a Secretária Municipal de

Educação que providenciará a publicação do decreto de nomeação dos novos

membros.4. Será solicitado a DAN a apostila de treinamento dos diretores municipais

para distribuição aos membros do CAE, os cardápios de escolas de ensino fundamental

municipais e estaduais para comparação, uma vez que membros do CAE, representantes

de escolas afirmam que nas estaduais é mais pobre e também sobre o custo per capita

das refeições, o per capita enviado pelo FNDE e Estado de São Paulo para a aquisitção

de gêneros alimentícios e contribuição percentual do governo federal, estadual e

municipal no custo total. APresidente Gilma agradeceu a presença de todos, e deu por

encerrada a reunião às 20hOO. Esta ata foi elaborada pela Presidente que será apreciada

e assinada pelos membros presentes na reunião em

Piracicaba, 16/0512016. tJ~W!.-l..O'
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que a mesma for aprovada. ,
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