
ATA DA VIGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO

MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE PIRACICABA, SP, gestão

2014-2018. Aos dezessete dias do mês de abril de dois mil e dezessete, ás dezoito

horas, na Sala 2 da Secretaria Municipal de Educação, localizada a Rua Cristiano

Cleopath, n° 1902, Bairro Alto, Piracicaba - SP, teve início a vigésima sexta Reunião

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

Sturion.Compareceram à reunião os senhores membros: Márcia Cristina Ferreira-e

•. A~aelt(representante de pais de alunos da rede municipal), Cristina Sacilotlo L. Ferraz

e Sueli Aparecida de Araujo Pereira(representantes do poder executivo), Eva Bezerra

Moreira da Silva (representante de docente da rede municipal), Mario Teichi

Miyauchi, Ivone pe,{Yo e Cleuza Bellini (representantes da sociedade

civil).Justificaram a ausência a conselheira Maria Inês Oliveira Silva Damasceno

(representante de docente da rede estadual) e Solange Prado Castelo (representante

de docente da rede municipal). Participaram como convidadas Elisa C. Coleone,

Morgana Bastos e Juliana Bergo (nutricionista da DAN)e Talita Cristina Silva e

Bruna Oriani, nutricionistas da Nutriplus. PARTE I. Apreciação da ata da vigésima

quinta reunião ordinária que foi aprovada e assinada pelos presentes.P ARTE

I1:Comunicações da Presidente e senhores membros:a)a presidente Gilma

comunicou a volta da conselheira Cleusa Bellini, que havia pedido desligamento mas

que este ano pode se dedicar ao CAE novamente, para a qual foram dadas as boas

vindas; b) uma reunião foi marcada, a pedido de AntonioValini da NUTRIPLUS,

para apresentação do projeto de educação nutricional a ser desenvolvido em 2017 em

parceria com a Márcia do CPAN, para sugestões do CAE e posterior apresentação à

Secretária de Educação; c)Quanto as informações sobre a planilha de investimentoc;:...--:~r=-

de recursos no PNAE (do federal, estadual e municipal) com os ajustes do orçamento

para 2017, a Presidente enviou aos conselheiros, que ficaram de ler para a próxima

reunião. Um resumo das informações deverá ser elaborado para facilitar o

acompanhamento da aplicação das verbas. d)quanto a análise dos últimos relatórios

da VISA, entregues pela DAN na reunião passada, a Presidente informou que foram

visitadas ainda em 2016 as seguintes unidades: em 19/04 - EM MANOEL

RODRIGUES LOURENÇO; EE PAULO LUIS VALÉIRO; em 26/04 - EM

PROF A NEUSA SUELI DE OLIVEIRA e EM PROF. ANGELO ZOCANTE

FILHO; em 03/05 - EM PROF A. DIVA ARAÚJO DE LEMOS; em 10/05 -

/I

\.!..~.. '...tt~I!I!-'

f



CENETRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL MENINO JESUS; em 18/05 - ,~~

LANISA - LAR DE NUTRIÇÃO À INFÂNCIA SOUZA ANDRADE; em 24/05 -

COZINHA PILOTO DA EMPRESA NUTRIPLUS; EM PROF. TAUFIC DUMIT;

em 07/06 - CRECHE LIGIA AMARAL GOBIM; em 16/06 - CRECHE MARSLEA

DAWSEY; CRECHE SÃO VICENTE DE PAULA; em 21/06 - EE

COMENDADOR MARIO DEDINI; em 24/06 - EE CRECHE SÃO VICENTE DE

PAULA; em 07/11 - EE AFONSO JOSÉ FIORAVANTE; EE AUGUSTO SAES;

EE MIRANDOLINA DE ALMEIDA CANTO; em 09/11 - EE PROFESSOR

ABIGAIL DE AZEVEDO GRILLO; EE MORAIS BARROS. O fiscal sanitário

apresentou relatório objetivo e suscinto e concluiu que todas as unidades

apresentavam serviços de qualidade satisfatória com alguns problemas em poucas

escolas relacionadas a conservação das instalações. Observou-se que a VISA tem

visitado as unidades, mas que a cobertura foi insuficiente, pois a maioria não foi

visitada. A DAN tem disponibilizado veículo para o transporte do agente fiscal todas

as terças feiras mas não há pessoal suficiente disponível no órgão municipal de

vigilância sanitária para essa atividade. Observou-se, também, que as visitas

contemplam tanto unidades municipais como estaduais assim como as assistenciais e

os diferentes tipos de serviços e atendimento. e) a presidente registrou o convite aos

conselheiros para participar do Encontro dos 30 anos da Pastoral da Criança da

Diocese de Piracicaba, dia 23/04/2017 , às 13 horas no Ginásio Municipal de

Esportes Waldemar Blatkauskas, Piraciaba, trazido pela Conselheira Ivone Parro,

capacitadora da Instituição. t) Os técnicos da DAN esclareceram o processo

administrativo contra a empresa Nutriplus pela não conformidade apresentada nas

carnes utilizadas no Programa, constatada nos resultados de análises realizadas

emlaboratório escolhido pela prefeitura que evidenciaram teor de gordura superior

ao especificado no contrato. No momento a empresa apresentou a defesa que está

sendo analisada pela Prefeitura. g) a conselheira Eva registrou a insatisfação d

professores e crianças da unidade infantil onde está sendo feito o piloto para

terceirização destas unidades municipais. A iniciativa da Prefeitura foi implementada

sem consulta aos interessados que receberam com surpresa a mudança de auto-gestão

para terceirização. Além da gestão, a qualidade do serviço foi inferior devido a falta

de ajuste da empresa que teve que atender ao edital para um programa diferente. As

normas, o cardápio, a qualidade, a qualificação do pessoal da terceirizada é muito



diferente da auto-gestão. Alguns conselheiros assim como asnutricionistas da DAN

manifestaram-se contra a terceirização da alimentação na educação infantil

considerando a falta de vínculo dos funcionários com as unidades. Se a terceirização

for ampliada para outras unidades, estratégias mais pertinentes deverão ser adotadas

para minimizar a resistência dos usuários do Programa, assim como adequação dos

cardápios e maior investimento na qualificação de pessoal. PARTE IH. Ordem do

dia: a) Parecer conclusivo: embora o formulário para o parecer conclusivo estivesse

disponível no sistema, estava desformatado e não pode ser preenchido e enviado,

conforme havia sido previsto. Todos os conselheiros se inteiraram das respostas

dadas sobre a execução do Programa de Alimentação Escolar em 2016, e os que não

estavam na reunião passada, quando as questões foram analisadas e respondidas,

concordaram com as mesmase poderão assinar o parecer conclusivo. O prazo para

preenchimento foi adiado para 17/06/2017 e será feito assim que o sistema for

normalizado. B) Cronograma de visitas: todos os conselheiros escolheram pelo

menos duas unidades escolares para visitar ainda neste semestre, contemplando as

unidades que ainda não foram visitadas, e o cronograma com os endereços, horários

das refeições, roteiro de visita assim como instruções será enviado ainda nesta

semana. A montagem do cronograma contou com as nutricionistas presentes que

forneceram as informações necessárias. A Presidente Gilma agradeceu a presença de

todos e deu por encerrada a reunião às 19h40. Esta ata foi elaborada pela Presidente

que será apreciada e assinada pelos membros presentes na reunião em que a mesma

for aprovada. Piracicaba, 17/04/2017. Assinatura dos membros presentes na reunião

de aprovação:

NOME - MEMBROS ASSINATURA

Adriana Cristina Vendrame Tamborim 11 .< () -

Representante suplente de pais de alunos da rede municipal " ,-.. " (~ l) J,~\...,.Ov\_""'_'_

Alexsandra da Silva Soveges
c -\- -_.-_._-_.

Representante titular de pais de alunos da rede estadual
Cleusa Bellini /7Representante suplente da sociedade civil (APAE)

--~.~-----
Cristina Sacilotto L. Ferraz ~+. .c.:Representante Suplente da Prefeitura Municipal de Piracicaba

(Educação)
Eva Bezerra Moreira Da Silva .. / - j . 1\
Representante suplente dos trabalhadores darede municipal -i-"t-vr, ---o,>

Gilma Lueazeehi Stnrion r VR'~~_Representante titular da sociedade civil (ESALQ) atual presidente

Ivone Parro lima / -~-
Representante suplente da sociedade civil (PASTORAL)
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.
Representante suplente dos trabalhadores da rede estadual ') --'
Maria Ines Oliveira Silva Damasceno l!iI{/,v f &::,,,X 1I/V'/""



Representante titular dos trabalhadores da rede estadual
Mario Teiichi Miyauchi /Ltl;dtUI cttA~~-/.
Representante titular da sociedade civil (APEOESP)
Sueli Aparecida de Araujo Pereira

.__________
Representante Titular da Prefeitura Municipal de Piracicaba (Saúde)
Solange Prado Castel L). __;
Representante titular dos trabalhadores da rede municipal
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