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ATA DA VIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO

MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE PIRACICABA, SP, gestão

2014-2018. Aos cinco dias do mês de dezembro 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 terceira Reunião

Ordinária do CAE, sob a coordenação da Presidente, Gilma Lucazechi Sturion.

Compareceram à reunião os senhores membros: Sueli Aparecida de Araújo Pereira e

Cristina Sacilotlo L. Ferraz (representantes do poder executivo), Solange Prado Castel e

Eva Bezerra Moreira da Silva (representantes de docente da rede municipal) e Mario

Teichi Miyauchi (representante da sociedade civil). Justificaram a ausência os membros

Marcia Cristina Ferreira (representante de pais de alunos da rede municipal); Maria Inês

Oliveira Silva Damasceno (representante de docente da rede estadual); Ivone Parro e

Cleusa Bellini, representantes da sociedade civil. Participaram como convidadas

Morgana Ap. Bastos e Juliana Bergo (nutricionistas da DAN) e Flavia Negrão e Bruna

Orlani, nutricionistas da Nutriplus. PARTE I: Apreciação da ata da vigésima segunda )i /j}' ,..
reunião ordinária que foi aprovada e assinada pelos presentes com a retirada do trecho '

"a não ser que a mesma assine um documento que assume os prejuízos das porções

descartadas" a pedido da nutricionista da DAN, Morgana, argumentando que foi um

comentário realizado na reunião do CAE e não na reunião com a diretora. PARTE

\

II:Comunicações da presidente e senhores membros: a) No dia 20/10/16 solicitou-se

a nutricionista Elisa da DAN, informações sobre o andamento da elaboração dos

documentos Manual de Boas Práticas, valor nutricional e fichas técnicas dos cardápios

das unidades de ensino municipais. Como se sabe, a ausência desses documentos foi

cobrada pelo FNDE e Ministério Público para os quais temos que informar se a referida

não conformidade foi adequada durante este ano. Recebemos a resposta em 08/11,

Ofício nº 393/2016 enviado pela DAN, onde as nutricionistas Elisa e Juliana informaram

que faltavam somente 17 manuais de boas práticas para finalizar, os demais já foram

enviados às unidades escolares. Os cálculos dos valores nutricionais dos cardáplos já 1;(-
foram concluídos. Foi realizado o cálculo de um cardápio que é considerado ideal, no

'.
que diz respeito às necessidades nutricionais por faixa etária; cálculo do cardápio

oferecido durante o ano de 2016 e do que será oferecido no ano de 2017 com algumas

modificações devido ao orçamento apresentado. As fichas técnicas estão p,a",rcialmen,~t",e~~, ,"

prontas, faltando apenas as fotos das porções de todas as preparações e alguns dados v
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de medidas caseiras e porções. Enviaram os cardápios, valores nutricionais, exemplo

de manual de boas práticas e de ficha técnica por via eletrônica. Na reunião, a

nutricionista Juliana complementou a informação, confirmando que já terminaram

todos os manuais e que faltam as fotos das fichas técnicas, atividade que ainda não foi

realizada por falta de pessoal para fotografar as refeições nas unidades escolares. Isso

será providenciado com novo estagiário. A nutricionista Juliana informou, também que

a composição nutricional dos cardápios de 2017 está abaixo da recomendação diária

devido a retirada de algumas guarnições visando a redução de custos e atendimento

da previsão orçamentária. A Presidente ficou de pedir a diretoria da DAN a previsão

orçamentária para o Programa em 2017 visando analisar os motivos da redução; b) Em

17/11/16, a nutricionista Elisa da DAN realizou consulta sobre a possibilidade da

apresentação da Márcia nutricionista do CPAN sobre as ações desenvolvidas no projeto

Piracicaba com saúde, durante 30 a 40 min na próxima reunião do CAE. Em resposta a

Presidente sugeriu que a apresentação fosse realizada em fevereiro de 2017,

considerando os inúmeros assuntos da pauta de hoje. A mesma será consultada assim

que o calendário de 2017 seja definido, assim como o técnico da Nutriplus, para que

faça uma apresentação sobre as atividades de educação nutricional junto às unidades

escolares onde presta serviço; c) Em 22/11 a conselheira Eva visitou EE Moraes de

Barros, a pedido da DAN, visando elaborar carta endereçada a direção da unidade

pedindo providências quanto as seguintes não conformidades observadas: a cozinha, ~IY~<,I·
)

muito antiga, apresenta má conservação precisando urgentemente de reforma. As

vidraças e grades estavam sujas (com pena de pombo e fezes) e segundo a merendeira

da Nutriplus, ela não é a responsável pela limpeza dos vidros. O refeitório também

estava sujo. A coordenadora não soube responder de quem é a responsabilidade da

higiene e que iria conversar com a diretora. Nova visita deverá ser realizada e carta

elaborada do CAE para o diretor. As nutricionistas Flavia e Bruna, da Nutriplus,

presentes na reunião, informaram que fizeram visitas à unidade e que as providências de

limpeza já foram tomadas. Considerando que o Membro Eva, comprometeu-se a visitar

novamente a unidade, a conselheira Cristina responsabilizou-se de checar as adequações

realizadas, que se confirmadas, não haverá necessidade de formalizar ao Diretor a

solicitação de providências; d) Em 17/11 foi encaminhada pela DAN ao Dr. OSMAR

GAIOTTO JÚNIOR diretor da Vigilância Sanitária Municipal oficio comunicando

que no fmal de semana (12 a 15 de novembro) a câmara fria 1 do setor central, que
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armazena as carnes congeladas a serem entregues às Unidades Escolares, apresentou

problemas de funcionamento pois no dia 16/11 a temperatura no termostato, às 7hOOda

manhã, que deveria marcar de -16 a -18°C, era de -5°C. Durante os 4 dias, não houve

monitoramento da temperatura, portanto não se pode afirmar a quanto chegou. De

acordo com a DAN, a carne IQF, diferentemente das demais carnes acondicionadas em

bloco, é extremamente sensível às mudanças de temperatura, visto que as unidades de

iscas são congeladas uma a uma e, ao menor sinal de variação, perdem suas

características visuais. Ainda, de acordo com a DAN, ao observar as carnes pode-se

notar que algumas caixas das iscas e pernil estavam descongeladas (as caixas da parte

de cima da pilha e próximas à porta) apresentando temperaturas que variavam de 0,9°C

a 3°C, mas a maior parte das caixas de carnes apresentava-se congelada, com

temperatura variando de -3°C a -5,3°C, não demonstrando sinais de descongelamento.

Pediram, então, com urgência, orientações à Vigilância Sanitária sobre qual o

procedimento a ser adotado de forma a constatar a qualidade microbiológica desse

produto armazenado, devido à oscilação de temperatura. O CAE foi no mesmo dia

contatado pela DAN, que confirmou a necessidade de consultar a Vigilância sanitária

pois é o órgão competente para deliberar sobre o assunto. A DAN informou também

que o problema na câmara fria foi o desarmamento do disjuntor e esta ficou

funcionando em temperatura acima da recomendada (provavelmente de O a -5°C), mas

sem registro, já que não havia funcionários da merenda trabalhando, exceto o vigia, que

disse que o visor apresentava a temperatura de 0,5 a 1,5°C. Acrescentou, ainda, que a

câmara está com 1.000 kg de iscas (lQF) e mais 1200 de pernil em cubos (bloco). A

DAN convidou os membros do CAE para uma reunião visando tomar as medidas

necessárias mediante o parecer da VISA. Por e-mail, considerando a impossibilidade de

participar da reunião, a presidente do CAE respondeu a Elisa da DAN, em 22/11, com

cópia para a conselheira Eva, que poderia participar da referida reunião, que a decisão

deveria ser tomada com base em laudo técnico da vigilância sanitária. Participaram da

reunião as conselheiras Eva Bezerra Moreira e Silva e Ivone Parro Lima, no dia ,çt.
22/11/2016, na DAN, que tomaram conhecimento do parecer da VISA, que declarava
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estar tudo de acordo. Presenciaram, também, o teste da carne que quando preparada

apresentou odor e aparência normais. Constataram a retirada para descarte de 6 pacotes

de carne, que estavam em desacordo com a temperatura recomendada por estarem

armazenados perto da porta da câmara fria. Nesta reunião sugeriu-se a instalação de um

sensor para o alerta no caso de alteração da temperatura programada ou a compra de )JJ7Ir/\--Jr. : »>
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uma câmara fria nova. Diante desse relato os conselheiros sugeriram o encaminhamento

de uma carta a DAN com cópia a Secretaria Municipal de Educação, solicitando

providências imediatas quanto a elaboração de Procedimentos Operacionais

Padronizados para controle da câmara fria, treinamento de funcionários, delegação de

responsabilidades, instalação de sensor ou compra de novo equipamento e Programa de

Manutenção dos existentes, para manter a qualidade dos alimentos e evitar desperdício

de recurso público; e) Em 24/11/16 o CAE recebeu a seguinte informação: no dia

17/11/2016 a supervisora Neusa, em supervisão na E.E. Sud Mennucci observou a

chegada do produto iogurte na unidade escolar, acompanhou a recepção, o

armazenamento e a distribuição aos alunos. Naquele momento não houve reclamação.

Entretanto, dia 23/11, a DAN foi notificada, por um membro do CAE, que recebeu uma

denúncia anônima, que vários alunos tinham "passado mal" após ingerir o alimento. No

dia 24/11/2016, a nutricionista Morgana, da DAN, esteve na escola em reunião com os

diretores Angelo e Claudia que afirmaram desconhecer tal fato, conforme relatório

enviado ao CAE. Na unidade não havia amostras para serem recolhidas. Informou que,

amostras de iogurtes são analisadas pela DAN, antes de serem encaminhados às

unidades, e apenas são liberados se estiverem dentro da temperatura e com data de

fabricação e validade adequados. Após essa providência o responsável pela denúncia

anônima entrou em contato novamente com o membro do CAE que não tinha como

provar o acontecido, mas que agradecia a atenção da DAN na visita realizada à unidade

e quanto as providências tomadas. Os membros do CAE comentaram que nem todas as

denúncias anônimas podem ser comprovadas mas que devem ser consideradas uma vez

que argumentam que não se identificam por medo de algum tipo de retaliação, porém o

bom senso deve ser empregado. Neste caso, especialmente, o iogurte pode não ter sido

tomado na unidade. Alguns alunos levam para casa e lá não há controle do Programa

sobre a conservação do produto; f) a conselheira Cristina, reportou sua participação na

reunião sobre as colocações feitas em redes sociais depreciando o Programa, pelo Sr.

Carlos Yamakawa, dia 23/11/2016. Nesta reunião, a Secretária de Educação colocou

que todos os esclarecimentos de dúvidas sobre o Programa devem ser feitos junto aos

responsáveis, a diretora da DAN explanou, detalhadamente, a operacionalização do

Programa e ela, como membro do CAE disponibilizou o Conselho para qualquer

denúncia ou sugestão. O Sr. Carlos não quis assinar a memória; todos os membros

presentes reforçaram a importância da participação da comunidade nas redes sociais, .j'
)Jvr7L-mas com responsabilidade, uma vez que declarações sem fundamento podem
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comprometer o trabalho de muitas pessoas que se dedicam seriamente para o bom

funcionamento do Programa; g) Em 24/11 foi enviado aos membros do CAE, para

verificarem a possibilidade de participação, as datas de abertura de processo licitatório

recebidas da Divisão de Alimentação e Nutrição - DAN, que serão realizadas em:

Pregões Eletrônicos: - Produtos de Limpeza (No 322): dia 08/11 - Gêneros (No 309): dia

09/11 às 9hOO- Produtos de limpeza (No 329): dia 10/11 às 9hOO- Gêneros (No 327):

dia 16/11 às 14h3 - Gêneros (No 344): dia 23/11. Pregões Presencias: - Pães (No 289):

dia 18/11 às 10hOO- Chamadas Públicas (todas): dia 30/11, das 8hOOàs 16hOO.O único

membro que pode participar foi Eva Bezerra Moreira da Silva, que declarou ter gostado

da experiência e fez breve descrição dos procedimentos assim como entregou relatório

com o detalhamento da atividade. A Presidente colocou novamente a importância dos

membros assistirem um pregão durante o processo licitatório para conhecer a

complexidade do mesmo e poder analisar com mais segurança os documentos da DAN,

quando necessário; h) A Presidente comentou os resultados apresentados pela

nutricionista da DAN, Morgana, sobre o estudo comparativo entre os resultados da

pesquisa sobre satisfação dos diretores em relação aos serviços da NUTRIPLUS,

realizada por esta, no período de maio a junho e pela DAN, no período de outubro,

tabelas apresentadas no anexo 1, e em slides para análise dos membros. Observou-

se que, de um modo geral, há incoerência, que pode ser devida a forma de

abordagem aos diretores pelas nutricionistas da DAN e da NUTRIPLUS. Os

resultados apresentados pela NUTRIPLUS foram expressivamente mais

satisfatórios do que os encontrados pela DAN. As questões foram as mesmas,

utilizadas pela empresa em todos os Programas que atuam, para efeito comparativo,

e algumas foram consideradas confusas, como por exemplo, sobre o

acompanhamento das ações de educação e nutrição e a importância de parceria com

a empresa especializada. Destaca-se a insatisfação pelos diretores das unidades

estaduais (78% de 59 entrevistados) com os serviços da NUTRIPLUS, constatado

pela DAN, e 22% (de 40 entrevistados) pelos diretores das unidades municipais.

Essa diferença significativa pode ser justificada pelo fato de que na maioria das

unidades estaduais a comida é transportada, fato que diminui a qualidade sensorial

da refeição quando comparada com a preparada na unidade. Outro item

preocupante, foi a insatisfação declarada pelos diretores em relação a higiene no

preparo e distribuição, 59% e 2,5%, respectivamente, das estaduais e municipais. A VJi(/~-,
falta de higiene não foi constatada pelos membros do CAE na maioria d!SI!unidades ...
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visitadas. As inadequações, em sua maioria, se devem as condições das instalações

que não são conservadas pelas unidades estaduais e dificultam muitas vezes a

higienização correta. Sugeriu-se pensar em novo questionário, com questões mais

claras, aplicadas pelos mesmos agentes e período a ser determinado; i) A Presidente

comunicou o pedido de desligamento do membro Cleuza Bellini, representante

suplente da sociedade civil, por motivo de doença. Considerando o final de ano, a

assembleia para indicação de membro substituto será realizada no início do próximo

ano. PARTE m - ORDEM DO DIA - a) A análise dos relatórios das visitas às

unidades escolares será realizada quando todos forem entregues. Ainda não foram

recebidos todos considerando que parte ainda não foi realizada. Ocronograma de

visitas às unidades escolares foi revisado de acordo com as manifestações dos

presentes e está apresentado no anexnZ; b) O seguinte calendário de reuniões

ordinárias para o ano de 2017 foi defínídoe 20/02, 20/03, 17/04,22/05,19/106,

21/08, 18/09, 23/10,13/11 e 11/12, todas às 18hOO na Secretaria Municipal de

Educação, podendo ser mudado o local, se necessário. c) Foi sugerido pela

conselheira Cristina, do poder público, a elaboração de relatório das atividades do

CAE para encaminhamento a Secretária de Educação e, também, o escaneamento

das atas para arquivo no setor, o que ficou de ser providenciado pela Presidente. d)

Na avaliação do plano de trabalho proposto para 2016, constatou-se que foi em

grande parte atendido, uma vez que todas as reuniões mensais previstas foram

realizadas e registradas em ata, com o quórum exigido além das extraordinárias

convocadas pela DAN; a divulgação da atuação do CAE foi realizada junto aos

agentes envolvidos, Delegacia de Ensino, professores, câmara de vereadores, SESC,

ESALQ, a partir de reuniões e participação em eventos; parte dos processos licitatórios

de aquisição de alimentos e aplicação dos recursos do FNDE foram acompanhados;

visitas às unidades escolares de diferentes programas de ensino, tipo de gestão, tipo de

atendimento, dependência administrativa, localização (central, periférica, rural) foram

realizadas assim como a discussão das não conformidades com os agentes envolvidos; o

setor central responsável pelo Programa e as instalações da empresa prestadora de

serviços foram visitados; realizou-se o workshop sobre agricultura familiar e

alimentação escolar e avaliação da aplicação dos recursos do PNAE no setor; as

atividades da empresa contratada na terceirização e da qualidade dos serviços de todos ,)) )Jfh~
os envolvidos foram acompanhadas. Para 2017 prevê-se, além das atividades rotineiras,

o treinamento dos novos membros que foram nomeados para substituir os desligados, o
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que não foi realizado em 2016 por não conseguirmos fmalizar as substituições; atualizar

o espaço disponível ao CAE no site da Prefeitura Municipal de Piracicaba, a partir do

setor de informática, atividade não realizada em 2016, devido ao desligamento da

secretária e consequente falta de pessoal; avaliação das atividades de educação

nutricional realizada pela gestão e pela empresa contratada. O plano deverá ser

apreciado em reunião do CAE, de fevereiro de 2017 e encaminhado a DAN, assim

como o relatório de atividades realizadas em 2016. 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, 05/12/2016.

Anexo Ida ata da 23- Reunião Ordinária do Conselho de Alimentação Escolar de
Piracicaba, SP realizada em 05/12/2016

Comparação de Resultados de pesquisa sobre serviços da NUTRIPLUS realizada pela
DAN e NUTRIPLUS em 2016 - mesmas perguntas, períodos diferentes.

Perguntas DAN( %) NUTRIPLUS ( %)
(OUT/2016) (MAI-JUN/2016)

Presença de nutricionista na escola 9.3 1
Cuidados de higiene no preparo e distribuição 33.3 6
Acompanhamento das ações de educo nutro 61.1 (não) 8 (não)
É importante a parceria com empresa espec. 32.4 (não) 18 (não)
Como considera o serviço oferecido Nutriplus 56.0 5

. ] cp, ci !,'r, "'. j ", :.',·j'c'd· ".' _r; ,.

Perguntas DAN (%) NUTRIPLUS( %)
(OUTj2016) (MAI-JUNj2016)

Presença de nutricionista na escola 5.5 1
Cuidados de higiene no preparo e distribuição 59.3 6
Acompanhamento das ações de educo nutro 94.9 (não) 8 (não)
É importante a parceria com empresa espec. 57.6 (não) 18 (não)
Como considera o serviço oferecido Nutriplus 78.0 5
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Perguntas DAN (%) NUTRIPLUS( %)
(OUT/2016) (MAI-JUN/2016)

Presença de nutricionista na escola 2,5 1
Cuidados de higiene no preparo e distribuição 2.5 6
Acompanhamento das ações de educo nutro 10 (não) 8 (não)
É importante a parceria com empresa espec. 2.5 (não) 18 (não)
Como considera o serviço oferecido Nutriplus 22.0 5
i [ -; .·.::i ,
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Anexo 2da ata da 23- Reunião Ordinária do Conselho de Alimentação Escolar de
Piracicaba, SP realizada em 05/12/2016

Cronograma de visitas às unidades de ensino de Piracicaba, SP no 20 semestre de 2016,
revisado pelos conselheiros do CAEem 05/12/2016

Unidade Gestão Data e conselheiros
horário

EE Dr. Alfredo Cardoso Piloto e 26/10 Márcia (direto)
Rua Moraes de barros. 1884 • bairro alto ponto 10/11 Cristina
- EFeEM 22/11 Cristina
EM Mario Chorili - 10de maio - APAP. EF 27/10 Mário (direto)
EMEI Profa. Maria de Lourdes Fuzzetti integral 27110 Mário (direto)
Lorenzi - Jd. Petrónolis
EE Mirandolina - Rua Argentina s/n° - Piloto 10/11 Gilma
V. Prudente - EF 14hOO
EE. Moraes de Barros EF 22/11 Eva

08hOO Cristina
marcar

EMEI Profa. Nair libardi (norte) Jd Boa integral 22/11 Gilma
Esperança 14hOO
EMEI Prof. MintonRontani integral 04/11 Eva
Pauliceia (sul) 09hOO
EE Pedro Moraes Cavalcanti EFeEM 24/08 Ivone

14hOO
EMEI Profa. Maria Conceição Polizel integral 04/11 Eva
Mendes - Jaraguá (oeste) 14hOO
EM Prof. José Pousa de Toledo - EF 05/12 Sueli
Bosques do Lenheiro manhã
EM Prof. Francisco de Almeida Kronka - EF 06/12
Eldorado manhã Sueli

Assinatura dos membros presentes na reunião de aprovação:

NOME - MEMBROS ASSINATURA
Adriana Cristina VendrameTamborim

~ OV.Jl~~Representante suplente de pais de alunos da rede municipal
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Alexsandra da Silva Soveges
Representante titular de pais de alunos da rede estadual

Cleusa Bellioi

Representante Suplente da Prefeitura Municipal de
Piracicaba (Educ )

Eva Bezerra Moreira Da Silva

Representante titular da sociedade civil (ESALQ) - atual
presidente

Ivone Parro Lima
PASTORAL)

Keli Elisa Candido de Barros
Re resentante titular de pais de alunos da rede estadual

~---...• ,

Márcia Cristina Ferreira
Re resentantes titular de ais de alunos da rede munici ai ___ -_.

f

Maria de Fátima Santos Bortolazzo
Representante suplente dos trabalhadores da rede estadual

Maria Inês Oliveira Silva Damasceno
Re resentante titular dos trabalhadores da rede estadual

Mario Teüchi Miyauchi
Re resentante titular da sociedade civil (APEOESP

Sueli Aparecida de Araujo Pereira
Representante Titular da Prefeitura Municipal de Piracicaba
(Saúde)

Solange Prado Castel
Representante titular dos trabalhadores da rede municipal
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