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ATA DA DÉCIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE PIRACICABA, SP, gestão
2014-2018. Aos vinte dias do mês de junho 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 sétima Reunião Ordinária do
CAE, sob a coordenação da Presidente, Gilma Lucazechi Sturion. Compareceram à
reunião os senhores membros: Ivone Parro (representante da sociedade civil),Marcia
Cristina Ferreira e Adriana Cristina Vendrame Tamborim (representantes de pais de
alunos da rede municipal); Sueli Aparecida de Araújo Pereira (representante do poder
executivo), Maria Bezerra da Silva e Edilene Souza de Aquino Serodio (representantes
eleitas de pais de alunos da rede estadual). Participaram como convidadas as Sras.
Bruna Orioni, (NUTRIPLUS), Morgana Ap. Bastos, Juliana Bergo e Elisa Coleone
(nutricionistas da DAN). Justificaram a ausência os membros Cleusa Belini e Mario
Teichi Miyauchi (representantes da sociedade civil). Não justificaram a ausência
Solange Castell (Representante dos docentes, discentes ou trabalhadores na área de
educação municipal) e Maria Ines Damasceno (representante de docente da rede
estadual). PARTE I: Apreciação e aprovação da ata da décima sexta reunião. PARTE
11: Comunicações da presidente: a) informar que realizou palestra sobre as atividades
do CAE no dia 19/05/2016, às 20 horas, na Câmara de vereadores de Piracicaba, a
convite do vereador José Antonio Fernandes Paiva visando a divulgação e
esclarecimentos. A apresentação se baseou em documentos enviados pela DAN e
informações do Sistema SIGECON - FNDE, sobre repasses, per capitas, distribuição de
verba, notas fiscais, etc. A Diretora da DAN, Sra. Daisy, também participou e
aproveitou para esclarecer sobre a falta de feijão nas unidades escolares. b) em
31/05/2016, Cristina Sacilotto Ferraz representou o CAE na reunião de emergência
realizada no dia 01106/16, às 8h30min na DAN para apurar as denúncias sobre falta de Ir' .
merenda nas escolas realizadas pelos alunos da EE Jethro Vaz de Toledo, noticiada no (y
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site do Gl. Relatório deverá ser apresentado. c) Em 08/0612016, foi enviado aos
membros a divulgação da nova edição da Oficina de Prestação de Contas do FNDE
transmitida on line no dia 15 de junho, das 9h às 12hs. O objetivo da ação foi promover
o conhecimento técnico do processo de prestação de contas no sistema SiGPC Contas
Online no âmbito dos programas e ações do FNDE. Segundo informações da mesma
mensagem, para ter acesso ao conteúdo do site
http://aovivo.fnde.gov.br/get webcast.asp?id=94 deverá ser atualizado o Adobe Flash e
instalado o plugin solicitado pelo navegador (preferencialmente Mozilla Firefox ou
Google Chrome). Ninguém do CAE pode participar, considerando o acúmulo de
eventos no mesmo dia, mas será solicitado que acessem o material para conhecimento.
d) Foi reforçado, em 08 /06/2016, aos membros do CAE Piracicaba, o convite para
participar do "Seminário sobre Alimentação Escolar: o lugar da agricultura familiar",
que foi realizado a pedido e em parceria do CAE com o grupo de extensão da ESALQ -
Cajan - Comercialização Justa e Cultura Alimentar visando subsidiar as ações de
aquisição da agricultura familiar pela Prefeitura Municipal, no dia 09/0612016 das 8h30
às 16h30 no Pavilhão de Ciências Humanas (PCH) na Esalq. O evento teve o objetivo
de salientar a discussão acerca do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE),
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política pública ligada a agricultura familiar e merenda escolar. A presidente do CAE
apresentou no referido evento as atribuições, as atividades que vem sendo
desenvolvidas, o atendimento e custos do Programa e os alimentos que vem sendo
adquiridos pela Prefeitura municipal da agricultura familiar, além das dificuldades do
processo. O evento contribuiu de forma expressiva no que se refere a avaliação das
ações do município no sentido de ampliar a participação da agricultura familiar no
PNAE. e) A presidente participou no dia 08/06/2016 de reunião da Diretoria Regional
de Ensino, com os diretores da rede estadual para apresentação das atribuições e
atividades do CAE. Nesta mesma reunião os técnicos da DAN apresentaram as normas
do Programa e os diretores, por sua vez, manifestaram grande descontentamento com o
relacinamento entre diretores e supervisores municipais do Programa, solicitaram que
todas as mudanças na quantidade de refeições devem ser documentadas, denunciaram
de forma bem agressiva a falta de refeições em algumas unidades e a falta de qualidade
da carne e de hortifrutigranjeiros. Considerando a falta de tempo, as questões não foram
bem esclarecidas e novas reuniões deverão ser realizadas para ajustes das não
conformidades. f) A Presidente participou no dia 15/06/2016 de uma mesa redonda no
SESC sobre Agroecologia na merenda escolar e nos mercados institucionais,
apresentando as atividades do CAE no processo e nas ações de agricultura familiar.
Estava presente, também, a senhora Ana Flávia Borges Badue
(anaflaviabbadue@gmail.com) do Instituto Kairós (www.institutokairos.net) que
participou da elaboração da lei municipal de São Paulo número 16.140 de 2015 que
regulamenta a obrigatoriedade de aquisição de alimentos orgânicos para todas as escolas
em 10 anos. Esta apresentou também o Decreto 56.913 de 2016, do município que
propõe um plano de ação para atendimento das metas. Os atos normativos mencionados ,_
deverão ser consultados para verificar as sugestões e tendências dessa iniciativa. g) ~jI'V'
Neste mesmo dia a presidente solicitou a participação dos membros do CAE na reunião .
da DAN para elaboração de um novo edital de contratação de empresa terceirizada
juntamente com diretores das escolas estaduais indicados na reunião realizada no dia 08
de junho. Resolveu-se incluí-los na comissão devido às inúmeras reclamações sobre a
qualidade da alimentação terceirizada. Nenhum membro do CAE pode participar
considerando o convite da DAN realizado com pouca antecedência. Relatório sobre a
reunião será enviado. h) Foi solicitado à secretária do CAE, para fornecimento a DAN
com urgência, no dia 08/06/2016, os dados de CPF, CARGO, ENTIDADE E FUNÇÃO
DO CONSELHO dos novos membros, assim como os novos contatos da vice-
presidente Solange Castel, uma vez que os que o CAE dispõe, estão desatualizados, e do
novo membro Maria de Fátima Santos Bortolazzo, da EE Jaçana, cujo e-mail não é
respondido. Solicitou, também a documentação de todos os membros novos para
encaminhamento a Secretaria Municipal de Educação, visando a elaboração do decreto
de nomeação no diário oficial do município, com exceção da D. Eva que já os enviou; i)
Informar que em 08/06/16 solicitou a Márcia, secretária, a consulta junto aos membros
sobre um novo calendário, considerando a mudança para as segundas-feiras às 18 horas.
Sugeriu-se os dias 20/06 (por que dia 13106 era feriado) 11/07, 22/08, 19/09, 17/10,
14/11 e 12/12, para os quais não houve nenhuma objeção. j) A presidente distribuiu aos
membros a apostila sobre o Programa Muncipal de Alimentação fornecida pela DAN,



distribuída em reunião realizada com os diretores municipais em 27/04/2016. k) A
Presidente apresentou os resultados dos últimos relatórios da Vigilância Sanitária
Municipal, de 23/05/2016 e 14/06/2016, que visitou 4 unidades municipais, 2
instituições e a cozinha piloto da empresa NUTRIPLUS, e concluiu que todas estão
conformes, de acordo com o critério empregado. PARTE 111 - a) a Presidente fez um
resumo de todas as reuniões que participou relacionadas com ações sobre a agricultura
familiar e concluiu que embora o município gaste o percentual exigido de 30% de
recursos do PNAE com aquisições da agricultura familiar, as cooperativas
contempladas, na sua maioria não são da região e que, considerando a organização de
novas cooperativas nos últimos anos, sugeriu-se a DAN um levantamento sobre a
disponibilidade de novos fornecedores da região. A capacidade de fornecimento de
orgânicos também deverá ser levantada. b) nada foi comentado sobre a reunião de
elaboração de edital para contratação de empresa terceirizada para fornecimento de
refeições e solicitou-se relatório sobre o andamento do assunto a DAN. c) não houve
tempo para elaboração de cronograma de visitas às unidades escolares ficando o
planejamento para a próxima reunião, assim como, a revisão dos instrumentos
metodológicos e esclarecimentos de dúvidas pelos novos membros. A Presidente 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 "" a mesm~ for aprovada. Piracicaba, 20/06/2016. 9~/1~
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