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ATA DA DÉCIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE PIRACICABA, SP, gestão
2014-2018. Aos onze dias do mês de julho de dois mil e dezesseis, ás dezoito horas, na
Sala I da Secretaria Municipal de Educação, localizada a Rua Cristiano Cleopath, n°
1902, Bairro Alto, Piracicaba - SP, teve início a décima oitava Reunião Ordinária do
CAE, sob a coordenação da Presidente, Gilma Lucazechi Sturion. Compareceram à
reunião os senhores membros: Maria Ines Damasceno e Maria de Fátima Santos
Bortolazzo (representantes de docente da rede estadual), Mario Teithi Miyauchi
(representante da sociedade civil), Adriana Cristina Vendrame Tamborim (representante
de pais de alunos da rede municipal); Eva Bezerra Moreira da Silva (representante de
docente da rede municipal). Participaram como convidadas as Sras. Morgana Ap.
Bastos e Juliana Bergo (nutricionistas da DAN) e Flavia Negrão da Nutriplus.
Justificaram a ausência os membros Cleusa Belini e Ivone Parro (sociedade civil),
Marcia Cristina Ferreira (representante de pais de alunos da rede municipal), Solange
Castell (Representante dos docentes, discentes ou trabalhadores na área de educação
municipal que está afastada por ser candidata no próximo processo eleitoral), e Sueli
Aparecida de Araújo Pereira (representante do poder executivo). PARTE I: Apreciação
da ata da décima sétima reunião que foi aprovada com alterações e deverá ser assinada .~, 1.'.(
na próxima reunião. PARTE 11: Comunicações da presidente: a) informou que ~ li}
acessou o site do evento sobre Alimentação Escolar ocorrido em São Carlos para baixar
as palestras mas ainda não estavam disponíveis; o maior interesse é na palestra do Dr I Iv'"~
Leomir de Araújo do PNAE sobre exigências legais onde mostrou a responsabilidade j.)/ "
criminal conjunta do CAE na prestação de contas da Prefeitura; aguarda resposta de.D )
mensagem enviada cobrando o material. Quanto a esse assunto, após a visita às ..~ Q! .

unidades escolares sugeriu que se realize uma reunião para revisão de todos os ,v~ll-.i~ ..:
processos em andamento. b) tentou apresentar a palestra que fez no evento de - :~
agricultura familiar onde aparecem vários dados sobre o programa, mas considerando
problemas técnicos dos equipamentos multimídia, ficou de enviá-la por e-mail a todos JLi.t~j;~
os membros. c) Considerando a ausência da secretária do CAE na reunião, não poderia
informar sobre a posição da documentação e nomeação dos novos membros. d)
Confirmar as datas das próximas reuniões, enviada em correspondência: 22/08, 19/09,
17/10, 14/11 e 12/12, para os quais não houve nenhuma objeção. e) A Presidente
solicitou informações aos presentes sobre as reuniões com os diretores de escolas
estaduais e visita a escola JETHRO, que ficaram de enviar aos membros os relatórios
sobre as mesmas. PARTE UI - ORDEM DO DIA: a) A presidente apresentou os
instrumentos metodológicos empregados nas visitas às unidades escolares no ano
passado e considerando a ausência da secretária que ficou de trazer o cronograma de
visitas para apreciação dos membros, o referido documento ficou de ser enviado via e-
mail, para que os mesmos assinalem a disponibilidade. Combinou-se de visitar neste
primeiro momento as unidades escolares estaduais, considerando as manifestações
negativas na reunião com seus diretores e também a proximidade de novo processo
seletivo para contratação de empresa terceirizada. Serão enviados aos membros o
cronograma para preenchimento, o roteiro de visita, um modelo de relatório individual e
o relatório geral das visitas realizadas em 2015, para que sejam lidos e as dúvidas



sanadas antes da atividade. As visitas deverão ser realizadas em cada unidade escolar
por dois membros, um antigo e um novo. 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 que a mesma for
aprovada. Piracicaba, 22/08/2016.
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