
ATA DA DÉCIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE PIRACICABA, SP, gestão
2014-2018. Aos vinte e dois dias do mês de agosto 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 nona Reunião
Ordinária do CAE, sob a coordenação da Presidente, Gilma Lucazechi Sturion.
Compareceram à reunião os senhores membros: Maria de Fátima Santos Bortolazzo
(representantes de docente da rede estadual), Mario Teichi Miyauchi e Ivone Parro
(representantes da sociedade civil), Adriana Cristina Vendrame Tamborim e Marcia
Cristina Ferreira (representantes de pais de alunos da rede municipal); Sueli Aparecida
de Araújo Pereira (representante do poder executivo); 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). Júlia de Castro Querido,
estagiária da DAN e Flavia Negrão e Bruna Oriani da Nutriplus. Justificaram a ausência
os membros Cleusa Belini (sociedade civil) e Solange Castell (Representante dos
docentes, discentes ou trabalhadores na área de educação municipal que está afastada
por ser candidata no próximo processo eleitoral). PARTE I: Apreciação da ata da
décima oitava reunião que foi aprovada e assinada pelos presentes na reunião. PARTE
11: Comunicações da presidente: a) Em 18/07 enviei a todos os membros: 1. as atas
das reuniões realizadas entre os técnicos da DAN e diretores para que tomassem
conhecimento do andamento e pudessem participar das próximas; em resumo, nestas
reuniões, os diretores sugeriram alterações nos cardápios, como aumento da frequência
de suco, iogurte e pão com recheio proteico. Nesta reunião a DAN informou que a verba
destinada ao Programa de Alimentação Escolar, para 2017, será de 27 milhões, sendo 17
milhões para a empresa terceirizada. Sugeriu-se, também, na reunião o estudo da
padronização de horários nas escolas e a utilização dos alimentos produzidos nas hortas
escolares nas refeições da merenda nas unidades que desenvolvem esse projeto. Sobre a
reunião realizada entre a DAN e diretor e professores da unidade JETHRO, cuja pauta
foi a falta de merenda e a divulgação do fato na mídia, decidiram: acompanhar a adesão
aos cardápios e verificar as quantidades diárias necessárias para informar a DAN,
ajustar as quantidades de alimentos enviados às segundas-feiras (aumento)
comprometer-se no sentido de avisar quando houver mudança no número de alunos para
evitar desperdício. Após a apresentação desse resumo sobre as reuniões pela Presidente,
os membros do CAE acharam as informações das atas incompletas e sugeriram à
Presidente solicitar, oficialmente, a diretora da DAN, dados sobre a aplicação de
recursos no Programa, tais como, origem, quantidade aplicada nos anos anteriores, neste
ano e o que esta previsto para 2017 e os critérios para distribuição dos referidos
recursos. 2. o roteiro, relatórios individuais e geral de visitas realizadas às unidades
escolares no ano passado para estudo e preparação dos membros para as próximas
visitas previstas para o mês de agosto; nesta mesma mensagem informou-se que o
cronograma de visitas seria enviado assim que fosse completado com a disponibilidade
dos membros. 3. ata da 17° reunião para revisão, regimento interno do CAE para os
novos membros e a última apresentação que fiz nos eventos sobre agricultura familiar
com dados sobre o Programa, para conhecimento. b) Informou que recebeu relatório da



Nutricionista Morgana da DAN sobre supervisão realizada no dia 11108 na unidade
Jethro Vaz, onde presenciaram o descarte de 110 porções do cardápio do dia (arroz e
carne em cubos com legumes) por não terem avisado previamente sobre uma reunião de
pais e dispensa dos alunos. A DAN solicitou, novamente, o aviso prévio para suspensão
das refeições e registrou o desperdício com fotos. Diante desse informe, a nutricionista
presente na reunião, informou que estava agendada para o dia seguinte uma reunião
entre os técnicos da DAN, secretária municipal de educação e Diretor Regional de
Ensino para tratar de vários assuntos, dentre os quais a negligência e falta de
comprometimento de alguns diretores de unidades escolares com o Programa de
Alimentação Escolar. Quanto a continuidade de desperdício nas unidades por conta da
negligência dos gestores, os membros sugeriram que medidas mais drásticas devem ser
tomadas junto aos mesmos, como por exemplo, colocar nos relatórios da DAN e do
CAE enviados ao FNDE e Ministério Público o nome dos responsáveis pelo
desperdício, uma vez que já foram notificados várias vezes sobre o assunto. c) Informou
que recebeu em 29/07 da nutricionista Morgana da DAN relatório sobre a constatação
durante supervisão nas unidades Taufic, Geraldo Berrnardino, Antonia Benedita
Eugenia, Carlos Sodero, Edilene Borguese, Elisabeth Cruz, André Franco Montoro,
Manoel Rodrigues e Tercilia, do tamanho das bananas recebidas serem inferior ao
descrito no edital (lOOg). A empresa Nutriplus foi comunicada sobre o desconto de 10%
do custo final das bananas servidas no dia (27/07) e foi solicitado o reforço junto aos
fornecedores no sentido de melhorar a qualidade das frutas. Solicitou -se, também, na
mesma notificação a reposição de alimentos que foram descartados por estarem em
desacordo com o edital. d) Informou sobre o documento onde a nutricionista Morgana
da DAN questiona a respeito do sistema adotado pela Nutriplus que usa réguas
graduadas na encubagem, não equivalente a quantidade solicitada no edital, de acordo
com monitoramento realizado por funcionário da Entidade Executora. No edital constam
as gramagens das preparações prontas e a empresa tem que entregar na unidade a
quantidade exata solicitada, pois a cobrança é realizada por número de porções, cada qual
com seu peso em gramas. Para resolver este problema solicitaram arredondamento das
quantidades para cima para evitar falta de alimento. Diante do exposto, a nutricionista
Flavia da Nutriplus, presente na reunião, fez uma exposição sobre o assunto, confirmou
a concordância da empresa sobre a solicitação da DAN e explicou que a utilização :.do~=tF;~~-
sistema de régua para a encubagem da refeição é um sistema interno da empresa.
membros do CAE sugeriram que o critério de controle de quantidades servidas seja bem
definido no próximo edital de contratação da terceirização. Com base nos relatórios de
providências da DAN sobre as irregularidades da empresa Nutriplus, os membros
concordaram que a fiscalização do contrato tem sido realizado com eficiência. e)
Informar que indicou em 01 de agosto o membro Eva Bezerra Moreira Da Silva da
Escola Municipal Professora Vera Lucia Sabino Do Prado para compor a comissão do
Plano Municipal de Educação como representante do Conselho de Alimentação Escolar
de Piracicaba o que foi prontamente aceito pela Secretária Municipal de Educação. A
Profa. Solange participou na primeira etapa e como agora está afastada, a Secretária
Municipal de Educação solicitou o nome de um novo membro; f) Informar que a
secretária Márcia pediu desligamento do cargo de Secretária do CAE uma vez que não
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tem disponibilidade para realizar as atividades. A Presidente gostaria que um novo
membro fosse indicado até a próxima reunião pois só aceitou o cargo de Presidente na
condição de ter uma secretária para ajudar nos assuntos administrativo, considerando o
volume de atividades e documentos que são elaborados. PARTE 111 - ORDEM DO
DIA: a) Apresentação da Nutricionista Flávia Negrão dos resultados da Pesquisa de
Satisfação dos Serviços da Nutriplus junto aos diretores; a pesquisa foi realizada no
período de maio e junho de 2016 a partir de entrevistas agendadas previamente
realizadas junto aos diretores das unidades escolares que recebem os serviços da
empresa, por meio de questionários estruturados. As questões versaram sobre presença
de nutricionista na escola, cuidados com a higiene e distribuição das refeições,
importância da parceria de empresa especializada na produção de alimentação escolar,
acompanhamento das ações de educação nutricional, serviço de alimentação escolar
oferecido pela empresa Nutriplus para as quais foram obtidos, respectivamente, os
seguintes índices de satisfação: 99%, 94%, 92%, 82% e 95%. Diante dos resultados
apresentados, os membros questionaram a o alto índice de satisfação com os serviços
uma vez que houve inúmeras manifestações de diretores em reunião recentemente
realizada, onde a Presidente do CAE estava presente, quando demonstraram
descontentamento com a monotonia dos cardápios, qualidade das frutas e hortaliças e
refeição de algumas refeições. Os membros solicitaram que os dados sejam
apresentados na reunião dos diretores para que justifiquem a incoerência dos dados.
Esse tipo de pesquisa é muito importante e poderá subsidiar os próximos processos
licitatórios para contratação de empresa terceirizada. Os membros do CAE que já
visitaram unidades escolares levantaram o problema da rejeição do cardápio a base de
carne moída por apresentar aparência e sabor ruins, segundo a declaração de alunos,
professores, merendeira e funcionários, ao que a nutricionista da empresa respondeu que
é urna questão de processo que inviabiliza refogar a carne moída nos caldeirões
empregados no preparo. A Presidente sugeriu estudarem a modificação do processo
visando melhorar a sensorialidade da preparação para evitar desperdício e atender o
hábito alimentar do escolar. Após a visita às unidades previstas para agosto, um
relatório geral será elaborado e os questionamentos realizados junto a DAN e a
Nutriplus. Quanto as ações de educação nutricional, a Presidente consultou a
funcionária da Nutriplus sobre a viabilidade de fazer um workshop sobre o assunto no
dia 21 de novembro. Todos os envolvidos serão consultados formalmente para
confirmação da data e defmição de um programa. b) Revisão das instruções e rotei
para visitas às escolas: considerando que o roteiro de visita às unidades escolares foi
enviado a todos os membros em julho para a revisão e nenhuma sugestão de alteração
foi realizada, o mesmo será empregado nas próximas visitas. Um cronograma foi
elaborado pela Secretária Márcia e enviado no dia O 1 de agosto a todos os membros
para preenchimento de acordo com a disponibilidade. Esse cronograma foi aprovado
pela Diretora da DAN que enviou mensagem a Diretoria Regional de Ensino (kelly
corrente <kelly.corrente@educacao.sp.gov.be) avisando que os componentes do
Conselho de Alimentação do Escolar fariam visitas às unidades escolares na semana de
22/08 a 26/08/2016 para a verificação das condições de execução do Programa de
Alimentação do Escolar em Piracicaba. Nesta mensagem a diretora da DAN também



solicitou o acesso aos membros fosse facilitado. As dúvidas sobre o roteiro de visita
foram sanadas e as seguintes instruções definidas: 1. todas as visitas deverão ser
realizadas por grupos de, no mínimo, dois membros, sendo um antigo e um recém
nomeado; 2.dois veículos estarão disponíveis na DAN para que as visitas possam ser
realizadas simultaneamente por dois grupos; 3. os veículos sairão às 8 horas para as
visitas do período da manhã, às 13 horas para as da tarde e 18 horas para o período da
noite; a saída será da DAN (merenda escolar) situada à Avenida Dona Lídia, n° 493 -
Vila Rezende, Fones: (019) 3421-5222 / 3421-0384 / 3421-8495 / 3421-0864; os
membros que tiverem dificuldade de ir até a merenda, contatar o colega para ver se há
possibilidade de carona; na impossibilidade, pediremos ao motorista da DAN passar na
casa do conselheiro;4. todos os conselheiros deverão estar munidos dos roteiros ou
formulários de visita e touca que deverá ser usada para entrada nas cozinhas e depósitos
(disponíveis na merenda), crachá (os que tiverem pois, os dos novos membros ainda não
estão prontos), prancheta, lápis e caneta; 5. todas as visitas deverão gerar um relatório
onde constará o formulário preenchido com uma folha anexa intitulada "Informações
Complementares da Visita" digitada ou escrita manualmente, com as seguintes
informações no cabeçalho: Nome (s) do (s) Conselheiro (s), Data, Nome da Unidade de
ensino estadual ou municipal, Nível de ensino: ensino básico, médio, Tipo de serviço:
autogestão, terceirizada (transportada ou preparada por empresa terceirizada). Nesta
folha deverá constar todas as anotações extras em forma de itens; todos os documentos
deverão ser assinados pelos seus autores;6. os relatórios deverão ser apresentados na
próxima reunião, dia 19 de setembro, quando faremos a discussão e sistematização dos
resultados para o relatório final. c) O Cronograma de visita às unidades escolares ficou
definido de acordo com o anexo. Considerando a indisponibilidade do membro Sueli do
poder público, para este cronograma, outras duas escolas serão definidas para visitas
numa outra semana. Outros membros manifestaram indisponibilidade em todos os
períodos por trabalharem. A Presidente destacou que é importante o membro do CAE
visitar as unidades escolares para cumprir com suas responsabilidades conhecendo o (r
universo do Programa e que as Instituições deveriam indicar pessoas que possam t
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participar das atividades. d) O Relatório da Vigilância Sanitária Municipal - VISA de I

27/06/16, recebido pela DAN, foi colocado a disposição dos membros. Segundo o ) /'
parecer da VISA, a creche Marslea Dawsei - AMAS. EE Maria Dedini, creche São \ti
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Vicente de Paula, Creche Walter Vitti e EMEIF Carlos Alexandrino de Souza, \
\,

apresentam condições satisfatórios de acordo com os critérios adotados por aquela,__.~--
Instituição. Os membros destacaram que a VISA de acordo com sua capacitada vem
fazendo a supervisão do Programa , em atendimento a exigência do FNDE. 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.

ANEXO

CRONOGRAMA DE VISITAS ÀS ESCOLAS pelo Conselho de Alimentação Escolar de Piracicaba

Periodo: agosto de 2016
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MEMBROS

INTEGRAL 22/08 - SAÍDA DA MERENDA: 8HOO

../ E. E. Prof. Alcides Guidetti Zagatto REFEIÇÃO 11:35 - GILMA E ADRIANA
Rua Heraldo Angeli - Jardim Esplanada, Piracicaba - SP

../ Escola Estadual Dr Jorge Coury REFEIÇÃO 12:10 - MARIO (pRECISA MAIS
UM)
R. Joaquim André, 326 - Paulista, Piracicaba

NOTURNO 23/08 - SAÍDA DA MERENDA: 18HOO
../ EE Barão Do Rio Branco REFEIÇÃO 20:55 MARCIA E IVONE

Rlpiranga, 924 - Centro, Piracicaba

../ E E Dr Alfredo Cardoso REFEIÇÃO 21:15
R. Morais Barros, 1884 - Alto, Piracicaba

CRISTINA (PRECISAMAlS UM )

TARDE 24/08 - SAÍDA DA MERENDA:13HOO

../ EE Pedro Moraes Cavalcanti REFEIÇÃO 15:00 - IVONE (pRECISA MAIS UM)
Avenida Dois Córregos, 3701 - Jardim Nova Iguaçu, Piracicaba-

../ EE Prof.· Carolina Mendes Thame REFEIÇÃO 15:30 - GILMA(PRECISA MAIS UM) ,
Av. Orlândia, 401 - São Francisco, Piracicaba

MANHA 25/08 - SAÍDA DA MERENDA: 8HOO
../ EE Enedina Lourenço Vieira REFEIÇÃO 9:15/9:45 - MARIO E M~Â

Rua Maria Isabel da Silva Mattos, 331 - Lot. Ipanema, Piracicaba ./

../ E.M.I. Francisco Correa REFEIÇÃO 9:45/10:40 -EV AlCLEUSA
R. Prof. Felinto de Brito, 1 - Jardim Sao Paulo, Piracicaba

26/08 - SAÍDA DA MERENDA:13HOO

../ EoMoErica Fernanda Gobbo Carlos REFEIÇÃO 15hs - EV AlCLEUSA
R Dr. Francisco Feio, 382 - Morumbi, Piracicaba
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