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ATA DA VIGÉSIMA QUARTAREUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE PIRACICABA, SP, gestão
2014-2018. Aos vinte dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, 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 quartaReunião Ordinária do
CAE, sob a coordenação da Presidente, Gilma Lucazechi Sturion. Compareceram

à

reunião os senhores membros: Adriana Cristina Vendrame Tamborim (representante de
pais de alunos da rede municipal), Alexsandra da Silva Soveges (representante de pais
de alunos da rede estadual), Cristina Sacilotto L. Ferraz (representante do poder
executivo), Solange Prado Castel e Eva Bezerra Moreira da Silva (representantes de
docente da rede municipal), Maria Inês Oliveira Silva Damasceno (representante de
docente da rede estadual) e Mario Teichi Miyauchi e Ivone Parro (representantes da
sociedade civil). Justificou a ausência a conselheira Sueli Aparecida de Araujo Pereira
(representante do poder executivo). Participaram como convidados Morgana Ap. Bastos
e Juliana Bergo (nutricionistas da DAN)e Talita Cristina Silva e Bruna Oriani,
nutricionistas e Antonio Valini da Nutriplus. Iniciou-se a reunião com as palestras dos
convidados, a pedido dos mesmos, pois não poderiam participar das demais partes.
Antes de apresentar os palestrantes a Presidente esclareceu que o objetivo de convidar
os responsáveis pelas ações de Educação Nutricional desenvolvidas no município era
conhecer e analisar as mesmas visando ter subsídios para o preenchimento do
formulário de avaliação do Programa a ser enviado ao FNDE. Iniciou-se com a Palestra
da nutricionista Márcia, coordenadora de Programas de Alimentação e Nutrição da
Secretaria Municipal de Saúde que apresentou os resultados da Pesquisa sobre Estado
nutricional dos escolares os quais subsidiaram as ações de educação nutricional
desenvolvidas. A nutricionista destacou a alta prevalência de sobrepeso e obesidade,
identificando as faixas etárias, bairros e Programas e que os nomes das crianças com
distúrbios nutricionais já tinham sido encaminhados às unidades escolares. Um trabalho
conjunto deverá ser realizado com a Saúde Escolar, escolas e pais. A nutricionista
apresentou também o Programa Piracicaba com Saúde, que focou na alimentação
saudável e redução do consumo de alimentos industrializados (ultra processados).
Capacitaram 1500 professores durante o primeiro e segundo semestre, a partir de
encontros onde foram ministradas palestras sobre os temas mencionados. Promoveram
um concurso de cartazes onde premiaram os participantes. Das 83 unidades escolares
convidadas somente 16 participaram. As palestras sobre guia alimentar que foram
realizadas no ano de 2015 nas unidades escolares junto aos pais, que foram produtivas,
não puderam ser realizadas em 2016 pois não há mais pagamento de horas extras aos
funcionários. Os presentes sugeriram: a obrigatoriedade de participação dos professores
das unidades escolares municipais na atividade uma vez que é um Programa da
Secretaria da Saúde em conjunto com a Secretaria de Educação; que os nomes dos
alunos com distúrbios alimentares deveriam ser encaminhados também aos responsáveis
pelo Programa de Alimentação Escolar para a realização de um trabalho conjunto com a
escola; sugeriram, também que o impacto, que acreditam ser grande, dos encontros com
os pais de alunos seja levado a Secretária de Educação solicitando a revisão do
pagamento de horas extras ou o estudo de uma estratégia para viabilizar a continuidade

dessa atividade. A segunda palestra foi realizada pelo Sr. Antonio Valini, coordenador
do projeto Educação Nutricional desenvolvido nas unidades escolares (estaduais e
municipais) de Piracicaba atendidas pelas refeições da Empresa Nutriplus.Os objetivos
do Programa foram incentivar a educação nutricional nas instituições escolares e a
promoção da adoção de hábitos saudáveis de alimentação; incentivar mudanças de
hábitos alimentares como forma de promoção da saúde e prevenção de doenças e
oferecer capacitação em fundamentos e recursos didáticos para coordenadores atuarem
com os professores para que estes desenvolvam
educação nutricional transversal e
interdisciplinar. As ações constaram de encontros com coordenadores das unidades
escolares (4 encontros de 4 horas com 56 coordenadores das escolas estaduais) onde
participaram de palestras de psicólogos e psicopedagogos, além de nutricionistas. Os
participantes foram capacitados para atuarem como agentes multiplicadores ficando
responsáveis por repassar o conteúdo e incentivar o desenvolvimento de atividades
junto aos professores que contemplassem os assuntos tratados no treinamento que era
Saúde & Alimentação Saudável. Com os professores da rede municipal foram
realizados 3 encontros com a apresentação da mesma temática. Um concurso de
desenho foi realizado com a participação de 18 mil alunos de 40 unidades escolares, no
período de setembro a outubro e os ganhadores foram premiados. Os desenhos
ganhadores serão impressos como papel de bandejas utilizadas nos serviços de
alimentação da empresa. Para 2017 pretendem dar continuidade aos encontros com os
coordenadores, pretendem envolver os profissionais de educação fisica e desenvolver
projeto de hortas. Os conselheiros presentes sugeriram que a secretaria de educação
deveria criar um mecanismo para garantir a atuação dos coordenadores como agentes
multiplicadores uma vez que essa atividade fica por conta da boa vontade do mesmo,
nada é exigido pelos superiores. Após as palestras, a Presidente agradeceu a atenção dos
palestrantes e deu-se continuidade a pauta da reunião. PARTE I. Apreciação da ata da
vigésima terceira reunião ordinária que foi aprovada e assinada pelos presentes.P ARTE
II:Comunicações da Presidente e senhores membros:a) A Presidente fez um resumo
dos assuntos tratados no período de recesso do CAE: foi solicitado por e-mail, a Daisy,
diretora da DAN, em 19/12, cujas respostas foram enviadas pelo mesmo meio em
20/12: 1. Foi solicitado o envio da apresentação onde mostrou a previsão orçamentária
para 2017 de todos os programas. Daisy respondeu que estava tendo reuniões com os
secretários e futuros responsáveis, visando negociar a ampliação dos investimentos e
que enviaria notícias após resolução das pendências. 2. Foi solicitado a data ideal para
enviar a carta do CAE à Diretoria reforçando a necessidade de investimentos no setor de
refrigeração do setor central. Daisy respondeu que poderia ser em j aneiro20 17, pois não
havia orçamento naquele momento. Esclareceu que foi contratada uma empresa
especializada para fazer todos os reparos necessários nas três câmaras frigoríficas (troca
de borracha das portas, substituição do quadro elétrico, entre outros). Designaram o Sr.
Valdir (Açougueiro) para aferir a temperatura (manhã e tarde) durante o período de
férias e requisitar imediatamente o técnico especialista no caso de queda de energia ou
qualquer outro problema. Os conselheiros sugeriram que o registro do monitoramento
seja realizado em formulários e que seja solicitado cópia de contrato da empresa de
manutenção dos equipamentos com o cronograma de trabalho. 3.Foi solicitado os

relatórios mais recentes da VISA, pois os últimos recebidos são de julho, considerando
que temos que informar ao FNDE, sobre essas pendências. Daisy respondeu que tem
alguns do segundo semestre e que enviará cópias. Sobre outros assuntos: em 26/12/16
Daisy informou sobre a suspensão pelo Tribunal de contas dos pregões n" 309/16 (eTC
n° 16972/989/16),

313/16 (eTC n° 16843/989/16)

e 327/16 (eTC n° 17263/989/16

a pedido da empresa Cathita Comercialização e Distribuição de Alimentos Eireli.
Segundo o parecer de Renato Alves de Oliveira da Procuradoria Geral do Município de
Piracicaba, em 24/12/2016, a empresa questionou 3 pontos nos editais: "prazo de
validade da proposta de 120 (cento e vinte) dias; apresentação de 02 (duas) amostras
dos produtos a serem fornecidos em até 03 (três) dias úteis, contados da data da
disputa, e; definição de quais seriam as análises e parâmetros objetivos acerca dos
níveis de aceitabilidade dos produtos. O procurador fez as orientações necessárias que
foram seguidas rigorosamente pela DAN. Daisy ainda ressaltou que tinha produtos em
quantidades suficientes para suprir as necessidades de fevereiro e março de 2017. Em
23/0112017 Daisy informou que havia dividido as verbas entre os processos já
concluídos e que as empresas estavam sendo convocadas para assinar contratos. Dos
três processos pendentes, dois já haviam sido liberados (Margarina e extrato de tomate).
Aguardariam até aquele dia a resposta do processo de gêneros. b) Informou que um
novo decreto (DECRETO N° 16.896 de 20 de dezembro de 2016) foi publicado
nomeando os substitutos dos membros desligados, para correção do anterior que saiu
com nomes errados e que será enviado a todos; c) que a DAN confirmou que é possível
solicitar a AP AE uma indicação de uma pessoa daquela instituição para substituir a Sra.
Cleusa Bellini que pediu desligamento, idéia aceita por unanimidade pelos membros
presentes. Uma carta à Instituição deverá ser encaminhada pelo Presidente em nome do
CAE. d) Informar sobre a substituição da nutricionista da NUTRlPLUS Flávia Negrão
por Talita Cristina Silva, hoje presente na reunião. e) Apresentou o Relatório Resumido
de visitas às unidades de ensino de Piracicaba, SP no 2° semestre de 2016, que será
enviado a todos os membros para aprovação e encaminhamento a DAN e Nutriplus.
PARTE IH - Ordem do dia:a)Com base nas palestras sobre Educação Nutricional, os
conselheiros consideraram-se seguros para elaborar o Parecer Conclusivo do CAE sobre
o atendimento dos objetivos do Programa no que ser refere às ações desenvolvidas, a ser
finalizado na próxima reunião, com o encaminhamento a Direção do Programa das
sugestões realizadas pelos conselheiros visando a melhoria da eficácia das ações. b) O
plano de trabalho para 2017 foi apresentado e aprovado pelos membros e deverá ser
encaminhado a Sra. Daisy Diniz, diretora do Departamento de Alimentação Escolar
Municipal - DAN solicitando apoio fmanceiro e administrativo-organizacional.
As
atividades propostas são:l. Divulgação do CAE e atualização das informações através
do site da Prefeitura Municipal, com a colaboração do setor de informática;2.
Divulgação da atuação do CAE junto aos agentes envolvidos, Delegacia de Ensino,
professores, mídia local assim como disponibilizar contato;3. Participação de
treinamento sobre atribuições do CAE ministrado por centro indicado pelo FNDE;4.
Apresentação da operacionalização do Programa pelos setores envolvidos aos novos
membros do CAE;5. Visitas a unidade executora e concessionária contratada para
verificação de instalações, estrutura organizacional e funcionamento;6. Realização de

,.
visitas às unidades escolares de diferentes programas de ensino, tipo de gestão, tipo de
atendimento, dependência administrativa, localização (central, periférica, rural); 7.
Promoção de análise sobre ações de prevenção e controle de obesidade junto a entidade
executora e demais setores envolvidos; 8. Avaliação da aceitabilidade das refeições do
Programa;9.
Participação
como
observador
nos
processos
licitatórios;10.
Acompanhamento da aplicação dos recursos disponíveis para o Programa. No
documento foi informado o seguinte calendário de reuniões ordinárias proposto para
o ano de 2017: 20/02, 20/03,17/04,22/05,19//06,21/08,18/09,23/10,13/11
e 11/12,
todas às 18hOO, para as quais foi solicitado uma sala na Secretaria Municipal de
Educação, com multimídia, água e café.A Presidente Gilma agradeceu a presença de
todos e deu por encerrada a reunião às20h30. Esta ata foi elaborada pela Presidente que
será apreciada e assinada pelos membros presentes na reunião em que a mesma for
aprovada. Piracicaba, 20/02/2017.
Assinatura dos membros presentes na reunião de aprovação:
ASSINATURA

NOME - MEMBROS
Adriana Cristina Vendrame Tamborim
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 Bellini
Representante suplente
(APAE)

da

sociedade

civil
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Cristina Sacilotto L. Ferraz
da
Prefeitura
Representante
Suplente
Municipal de Piracicaba (Educação)
l/
Eva Bezerra Moreira Da Silva
Representante suplente dos trabalhadores da
rede municipal
Gilma Lucazechi Sturion
Representante
titular da sociedade
civil
(ESALQ) - atual presidente
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Ivone Parro Lima
Representante suplente
(PASTORAL)

da

sociedade

civil
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Keli Elisa Candido de Barros
Representante titular de pais de alunos da rede
estadual
Márcia Cristina Ferreira
Representantes titular de pais de alunos da rede
municipal
Maria de Fátima Santos Bortolazzo.

.'

//

~
~

E

i~_l~~

fuc~~

LJ

i .

Representante suplente dos trabalhadores da
rede estadual
Maria Inês Oliveira Silva Damasceno
Representante titular dos trabalhadores da rede
estadual
Mario Teiichi Miyauchi
titular da
Representante
(APEOESP)

sociedade

-
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civil

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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