
ATA DA VIGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL
DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE PIRACICABA, SP, gestão 2014-2018. Aos
dezenove dias do mês de setembro 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 vigésima Reunião Ordinária do CAE, sob a
coordenação da Presidente, Gilma Lucazechi Sturion. Compareceram à reunião os
senhores membros:Adriana Cristina Vendrame Tamborim e Marcia Cristina Ferreira
(representantes de pais de alunos da rede municipal); Eva Bezerra Moreira da Silva
(representante de docente da rede municipal); Maria Ines Oliveira Silva Damasceno
(representante de docente da rede estadual); Mario Teichi Miyauchie, Ivone Parro
(representantes da sociedade civil),Sueli Aparecida de Araújo Pereira (representante do
poder executivo). Participaram como convidadas as Sras. Morgana Ap. Bastos e Juliana
Bergo (nutricionistas da DAN)e Flavia Negrão e Bruna Orianida Nutriplus. Justificaram
a ausência os membros Cleusa Belini (sociedade civil) e Solange Castell (Representante
dos docentes da rede municipal que está afastada por ser candidata no próximo processo
eleitoral),Maria de Fátima Santos Bortolazzo (representante de docente da rede
estadual) e a convidada Aline Teixeira Lima, Nutricionista da Diretoria de Ensino
Região de Piracicaba. PARTEI:Apreciação da ata da décima nona reunião ordinári
que foi aprovada e assinada pelos presentes na reunião. PARTE II:Comunicações da
presidente:a)Nenhum membro se interessou pelo cargo de vice-presidente,
considerando o afastamento da Profa. Solange Castell e sua possível eleição para
vereadora, ficando este vago até o retomo na mesma. b) Sobre a consulta aos membros
para assumir o cargo de secretária do CAE em substituição à Márcia que pediu
desligamento da função, a Profa. Eva Bezerra Moreira da Silvase prontificou a
desempenhar a atividade; c)Recebemos informalmente o pedido de desligamento dos
membros Edilene Serodio e Maria Bezerra da Silva, ambas representantes de pais de
alunos da rede estadual, por não terem disponibilidade de participar das atividades. O
pedido de desligamento deverá ser oficializado e o Sr. Fábio, Diretor Regional de
Ensino de Piracicaba e a diretora da DAN, comunicados, para a tomada de
providências; d) Quanto ao calendário, lembrou-se que as próximas reuniões serão nos
dias17 de outubro, 07 de novembro e 12 de dezembro. Considerando que os novos
membros não conhecem as instalações da Nutriplus, com autorização da nutricionista
Flávia, a próxima reunião será realizada nas instalações da empresa, às 07h30, para
acompanhamento de algumas etapas do preparo das refeições. Palavras dos presentes:
Morgana da DAN informou que na reunião com o Diretor Regional de Ensino, os
problemas encontrados nas escolas estaduais relacionados com o não comprometimento ~".,
dos diretores com o Programa visando minimizar desperdícios (problemas relatados em // J

reunião anterior do CAE) o mesmo ficou de intervir, mas não foi relatado qual a forma .,;/t'
de intervenção. Nesta mesma reunião foi esclarecida a denúncia anônima de venda de / ' \~
cachorro quente da merenda, na EE Profa. Márcia Regina Modesto de Paula da Rocha. '
Apesar das evidências constatadas em visita em 18/08/2016, pelas nutricionistas da ';;'."~,;,
DAN e NUTRIPLUS registradas em relatório recebido pelo CAE (protocolo n" \~
132.175/16), o diretor da referida unidade apresentou notas fiscais de compra dos
ingredientes para as preparações planejadas para serem vendidas, negando que os l i).'\'-.I
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produtos do Programa foram empregados. Parte lU. Ordem do dia: a) Os relatórios
sobre as visitas realizadas às unidades escolaresE. E. Prof. Alcides Guidetti Zagatto
(Conselheiras Gilma e Adriana), EE Prof." Carolina Mendes Thame (conselheira
Gilma), Escola Estadual Dr. Jorge Coury (Conselheiro Mario), EE Enedina Lourenço
Vieira (conselheiros Mario e Maria); E.M. Maria de Lourdes Fuzetti Lorenzi
(conselheira Maria Inês); EE Barão Do Rio Branco (conselheiras Marcia e Ivone);E.M.1.
Francisco Correa (conselheira Eva) eEE Pedro Moraes Cavalcanti (Conselheira Ivone)
foram entregues assinados. O relatório sobre a visita na E.M. Erica Fernanda Gobbo
Carlos ainda será entregue e a visita a unidade EEDr. Alfredo Cardoso foi adiada para a
próxima etapa. De um modo geral, com base nos relatórios parciais de visitas às
unidades estaduais que contam com os serviços de empresa terceirizada, com entrega
de comida pronta ou com preparo no local de consumo, a higiene pessoal, do
ambiente e dos alimentos é satisfatória, assim como os aspectos de armazenamento,
preparo e distribuição e relacionamento entre os envolvidos. A adesão é alta na
maioria das unidades. Foram destacados problemas em relação à qualidade dos hot
box que apresentam má aparência e alguns não mantem a temperatura adequada até
o momento da distribuição, monotonia dos cardápios principalmente a base de carne
moída, qualidade das frutas que chegam em bom estado mas não se conservam até o
dia da distribuição, não aceitação das preparações a base de carne moída, que
apresentam aparência de cru (cor clara) e com gordura (citada por vários alunos
entrevistados) e o não conhecimento da comunidade sobre o CAE. Destaque aos
problemas levantados sobre a unidade municipal visitada, relacionados a quantidade
insuficiente de refeições, não aceitação dos cardápios, problemas de infra-estrutura e
de qualificação de pessoal para atendimento das normas do programa. As
nutricionistas presentes, tanto da empresa Nutriplus, responsável pelo serviço nas
unidades visitadas, como da DAN, responsável pela supervisão do contrato com a
empresa, declararam que as caixas hot box estão sendo trocadas, que os cardápios são
os propostos no editas de contratação, que a preparação a base de carne moída está
sendo revisada para tentar melhorar a aparência e que as frutas não serão entregues
mais com tanta antecedência para que estejam de acordo no dia da distribuição. A
DANexplicou que a carne utilizada pela empresa está sendo analisada visando verificar
o motivo da não aceitação dos alunos quanto ao teor de gordura e aparência para que
providências sejam tomadas junto a empresa e a partir da elaboração de editais mais
completos em relação ao controle de qualidade. Quanto a precariedade do serviço na
unidade municipal, a Nutriplus explicou que, a pedido da entidade executora, estão
fazendo um teste na unidade de educação infantil, considerando a complexidade do
programa, que prevê o atendimento em período integral com cardápios diferenciados,
muitos ajustes deverão ser realizados para adequação das preparações e
operacionalização. Quanto ao não conhecimento do CAE pela comunidade, a
conselheira Marcia enviou a Diretoria Regional de Ensino os folders de divulgação das
atribuições e do contato do Conselho, para envio às unidades escolares. A presidente \ ~ ~.v'
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enviou os arquivos do mesmo material a DAN para que enviasse a todas as unidades

pela Secretaria Municipal de Educação, para que seja reproduzido de acordo com a

necessidade. Relatórios serão enviados pela Nutriplus e DAN sobre as providências a
serem tomadas para adequação das não conformidades observadas.b) Um novo

cronograma de visitas deverá ser elaborado, com previsão de execução para segunda

quinzena de outubro, contemplando as unidades estaduais com destaque para a EEDr.
Alfredo Cardoso, adiada para esta etapa, APAF, EE Mirandolina e EE. Manacás,

considerando especificidades das mesmas e unidades municipais, a serem
selecionadas. 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,
19/09/2016.
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