
ATA DA VIGÉSIMA SETIMAREUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE PIRACICABA, SP, gestão 2014-
2018.Aos vinte e dois dias do mês de maio 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 sétima Reunião Ordinária do CAE, sob
a coordenação da Presidente, Gilma Lucazechi Sturion.Compareceram à reunião os
senhores membros: Adriana Cristina Vendrame Tamborim (representante suplente de pais
de alunos da rede estadual) Cristina Sacilotlo L. Ferraz (representante suplente do poder
executivo), Solange Prado e Eva Bezerra Moreira da Silva (representantes de docente da
rede municipal), Maria Inês Oliveira Silva Damasceno (representante titular de docente da
rede estadual), Mario Teichi Miyauchi (representante titular da sociedade civil). Justificou
a ausência a conselheira titular Alexsandra da Silva Soveges. 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 sexta reunião ordinária que foi aprovada e assinada pelos
presentes.P ARTE 11: Comunicações da Presidente e senhores membros: a) a
presidente Gilma iniciou a reunião solicitando a secretária Eva entrar em contato com os
membros ausentes visando informar que no caso da impossibilidade do titular vir à
reunião, este deverá avisar o suplente para que a categoria não fique sem representação;
esclareceu-se que os suplentes não precisam justificar a ausência mas que seria importante
a participação para acompanhamento das atividades; b) Informou que enviou o parecer , ./~·
conclusivo com base nas respostas dadas pelos conselheiros registradas em atas de !JY
reuniões anteriores e que os dados de Prestação de Contas da Prefeitura foram inseridos ~
em 06 de junho;o prazo fmal para tal atividade, informado pela diretora da DAN, era de
31/05; c) informou que a relação de conselheiros que aparece no sistema
SIGECONIFNDE, onde foi avaliada a prestação de contas da Prefeitura é a do primeiro IlLl'}
decreto de nomeação.O novo decreto será enviado com a justificativa de que foi dificil ~,.,..
completar o quadro com os substitutos e que várias assembléias foram necessárias, I
considerando que os selecionados se desligavam antes do decreto de nomeação; d)
informar que a diretora da DAN esteve de férias e que a apresentação dos recursos
municipais a serem aplicados no PNAE em 2017 será realizada na próxima reunião, se for
possível, assim como uma explicação sobre o acesso à prestação de contas realizada pela
funcionária da Secretaria de Educação, Daniela Roverotto, responsável pela inserção dos
dados; e) Informar que a Secretária Municipal de Educação e Diretor Regional de Ensino
deram retomo quanto ao envio do material de divulgação do CAE às unidades escolares.
A Secretária Angela M Jorge Correa, informou que o material será encaminhado às
escolas, sob protocolo de recebimento dos diretores e agradeceu e cumprimentou o CAE
pela dedicação e profissionalismo com que tem sido dirigido. De acordo com a
nutricionista Aline Teixeira Lima da Diretoria Regional, o material será enviado às escolas
via rede. 1) Informar que a convocação para esta reunião foi realizada pela vice-presidente
Solange Castell, que poderia conduzir a reunião mas preferiu que a mesma fosse
conduzida pela Presidente que estava presente. g) Informar que os endereços eletrônicos
da vice-presidente e da secretária foram enviados para o senhor Antonio Valini da



NUTRIPLUS, para que me substituíssem na reunião com a nutricionista Márcia da
Secretaria da Saúde, visando conhecer o projeto de Educação Nutricional, mas que o
mesmo não entrou em contato. As nutricionistas da Nutriplus informaram que o Programa
da empresa está sendo desenvolvido e que uma nova reunião poderá ser marcada; h) o
material, roteiro e instruções, sobre visitas às unidades escolares, assim como um
cronograma elaborado pela Conselheira Márcia,para confirmação dos locais, foram
enviados aos membros; nesta mesma mensagem solicitou-se aos membros que não
estavam presentes na última reunião, a indicação de escolas para visita, atendida somente
por alguns conselheiros; i) Elisa e Juliana, nutricionistas da DAN, informaram que não
receberam a ata para revisão e solicitaram a atualização dos endereços eletrônicos; j)
Bruna, da Nutriplus, informou que a conselheira Cleusa Bellini teve um enfarte mas que
se encontra bem, com a saúde estável. A presidente ficou de contatar para se informar
sobre sua saúde e atividades assumidas. k) a nutricionista Juliana pediu a Presidente
solicitar a Profa. Carmen da ESALQ responder o e-mail onde pede uma reunião para
esclarecimentos sobre os resultados das análises de carne, visando subsidiar o processo
que estão acionando contra a empresa Nutriplus, referente ao teor de gordura em
desacordo com o edital. A Presidente ficou de entrar em contato para agilizar o
agendamento da reunião considerando a importância do assunto; I) A presidente pediu aos
presentes a confrnnação das visitas e a distribuição das escolas para o primeiro semestre
de 2017 ficou assim definida: Conselheira CLEUZA: EMEI ProP Bernadete De Fátima J I~j
Oliveira, EE Edson Rontani e EE Doutor Luiz Gonzaga De Campos Toledo; Conselheira UY
MARCIA: EE Professor Abigail De Azevedo Grillo , EE Professor Elias De Mello Ayres
e EE Professora Maria De Lourdes Silveira Cosentino; Conselheira EVA: EMEI João
Oriani e EME Prof. Tomaz Caetano Cannavam Rípoli; Conselheira NONE: EMEI Prof"
Alceu Marozzi Righetto e EME Prof" Ilda StolfNogueira; Conselheira CRISTINA: EMEI
Prof" Mariza Elvira E Faganello, EME prof. Vilma Leone Dal Pogetto e EE Comendador
Luciano Guidotti; Conselheira SUELI: EME São Vicente de Paulo e EME Nosso Lar;
Conselheiro MARIO: EE Prof' Dionetti Callegaro Miori; EMEI Prof. Hélio Casale
Padovani e EMEI Prof. Antônio Domingos de Camargo;Conselheira GILMA: EE Prof.
Augusto Saes, EE Sud Mennucci e EMEI Olindo Rizzato Paschoal; Conselheira
SOLANGE: EM "Dona Mimi" e EE "Barão do Rio Branco";Conselheira MARIA INES:
Creche Nair Heitor Pompermayer. A conselheira Adriana justificou a sua não participação
nesta fase por estar com problemas de saúde na família e não teria disponibilidade de
horário. Definiu-se que os diretores das unidades visitadas deverão assinar o roteiro de
visita preenchido pelo conselheiro. PARTE 111. ORDEM DO DIA -os conselheiros que
já haviam realizado as visitas apresentaram relatórios e as não conformidades foram
ponderadas pelos presentes. a)A conselheira EVA apresentou os relatórios das visitas
realizadas dia 22 de maio nas unidades EMEI João Oriani (terceirizada - educação
fundamental) e EME Prof" Tomaz Caetano Cannavam Rípoli (auto-gestão - educação
infantil);segundo relatórios, as questões de higiene (com exceção de deficiências nas
instalações), qualidade das refeições e aceitabilidade estavam satisfatórias. O Programa
recebeu elogios das diretoras. Observou-se problemas com a conservação das paredes e
tetos, falta de telas e algumas unidades de leite sem data de validade. Os responsáveis



presentes, da DAN e da NUTRIPLUS, justificaram para a falta de telas as altas
temperaturas das cozinhas que não têm exaustor e precisam ser arejadas para a salubridade
e conforto térmico das cozinheiras. A presidente argumentou que é inadmissível a
presença de insetos nas UAN e que alguma barreira deve ser estudada, como os
dispositivos empregados em padarias, restaurantes, ou outros sistemas abertos de
alimentação. Quanto à validade do leite, a nutricionista da DAN ficou de averiguar com o
fornecedor, pois todas as embalagens devem indicá-la. Além disso, as cozinheiras, que
não deveriam ter recebido o leite nesta condição, deverão ser notificadas. Apesar das
informações sobre o CAE estarem disponíveis, a conselheira teve dificuldade de acesso na
EMEI João Oriani, uma vez que a diretora não queria permitir a sua entrada na unidade.
Só foi possível após a consulta a DAN. Os diretores deverão ser orientados a divulgar o
CAE na comunidade escolar e não só afixar o folder em local visível. Este assunto deverá
ser abordado em reunião com os diretores. Definiu-se, também, que os conselheiros
deverão levar nas visitas o decreto de nomeação e um documento com foto para
comprovação. b) O conselheiro MARIO visitou as unidades EE Prof" Dionetti Callegaro
Miori; EMEI Prof. Hélio Casale Padovani (22 de maio) e EMEI Prof. Antônio Domingos
de Camargo (05 de maio). Segundo relatórios, as questões de higiene (com exceção da
falta de telas nas janelas e portas, também mencionada pelo outro conselheiro) qualidade
das refeições e aceitabilidade estavam satisfatórias. Somente na unidade estadual, estavam I .r'
afixadas as informações sobre o CAE. Na EMEI Prof. Hélio Casale Padovani não foi {J"
permitido o acesso no local da refeição. O conselheiro observou pela porta do hall de
entrada a boa aceitabilidade da refeição pelas crianças e que os funcionários também
tomavam a refeição. Na EE Prof" Dionetti Ca1legaro Miori, as cozinheiras reclamaram da
marca do macarrão, que fica empapado na hora da distribuição, mas as nutricionistas da
NUTRIPLUS justificaram que a forma de preparo adotada deve estar em desacordo com
as instruções. As cozinheiras devem prever o ponto de cozimento ideal em função do
tempo que a refeição ficará na espera para distribuição. Uma visita técnica deverá ser
prevista para essa orientação. Os dois conselheiros relataram que, de um modo geral a
qualidade dos ingredientes melhorou, principalmente da carne e que providências ainda
devem ser tomadas em relação à divulgação do CAE. A presidente comentou que nova
correspondência foi enviada aos diretores e que o assunto poderá ser abordado em
próxima reunião com os mesmos. A Presidente Gilma agradeceu a presença de todos e deu
por encerrada a reunião às20hOO. Esta ata foi elaborada pela Presidente que será apreciada
e assinada pelos membros presentes na reunião em que a mesma for aprovada. Piracicaba,
22/05/2017. Assinatura dos membros presentes na reunião de aprovação:

NOME· MEMBROS ASSINATURA
Adriana Cristina Vendrame Tamborim

./Representante suplente de pais de alunos da rede municipal
Alexsaodra da Silva Soveges -:Representante titular de pais de alunos da rede estadual
CIeusa Bellioi //Representante suplente da sociedade civil (AP AE)
Cristina Sacilotto L. Ferraz /

Representante Suplente da Prefeitura Municipal de Piracicaba //'"

(Educação) //'

Eva Bezerra Moreira Da Silva f,J"

/,Representante suplente dos trabalhadores da rede municipal ---. /
Gilma Lucazechi Sturion C41~ ~Representante titular da sociedade civil (ESALQ) - atual presidente

/ v



Ivone Parro Lima CG,~ct: ;;~'Representante suplente da sociedade civil (PASTORAL) _..~ e
Keli Elisa Candido de Barros ~// (_ _.-- J/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 Inês Oliveira Silva Damasceno

IJJb1Uf~ ~A'1 (~)!)(MIY1~-Representante titular dos trabalhadores da rede estadual
Mario Teiicbi Miyaucbi p;-ú- 1
Representante 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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