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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE PIRACICABA, SP, gestão 2014-2018. Aos

dezenove dias do mês de novembro de dois mil e quatorze, às quatorze horas,

na Sala 1 da Secretaria Municipal de Educação de Piracicaba, SP, localizada a

Rua Cristiano Cleopath, nO 1902, Bairro Alto, teve início a terceira Reunião

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

Sturion. Compareceram à reunião os senhores membros: Titular Solange

Prado Castel (Representante dos docentes, discentes ou trabalhadores na área

de educação municipal); Suplente Walleria Malagolli (Representante dos

docentes, discentes ou trabalhadores na área de educação municipal); Titular

Márcia Cristina Ferreira (Representante de pais de alunos da rede de ensino

municipal); Titular Mario Teiichi Miyauchi (Representante da sociedade civil);

Suplente Ivone Prado Bego; Suplente Cleusa Bellini (Representante da

sociedade civil); Suplente Cristina Sacilotlo L Ferraz (Representante do Poder

Executivo). Participou como convidada a nutricionista da Entidade executora

Elisa Coleone. A Profl Gilma deu as boas vindas aos senhores membros e

convidada, agradeceu a presença de todos e justificou a ausência dos que não

puderam comparecer à reunião. PARTE I - A Presidente Gilma fez a leitura da

Ata da Segunda Reunião Ordinária que foi aprovada pelos membros presentes,

assim como das Reuniões extraordinárias. PARTE 11. Palavras da Presidente e

senhores membros: a) A secretária Márcia informou, em atendimento às

dúvidas que surgiram na reunião passada sobre a composição do CAE, que o

membro que mudou de entidade, deverá renunciar e o Conselho deverá

solicitar uma nova indicação junto a mesma, de acordo com a resolução n? 26

de 2013 do FNDE/MEC. Informou, também, que no caso do membro titular se

afastar por longo tempo, deverá ser substituído pelo seu suplente, ficando sem

representação na falta deste e que poderá ser desligado no caso de ausência

consecutiva, de acordo com o Regimento interno. Quanto a divulgação das

atividades do CAE, informou que o Centro de informática da Prefeitura poderá

disponibilizar as informações a sociedade. PARTE 111: ORDEM DO DIA: a) a

presidente Gilma solicitou à convidada, Elisa Coleone, nutricionista da EEx

para apresentar a Palestra sobre o Programa Municipal de Alimentação

Escolar de Piracicaba que contemplou os seguintes tópicos: objetivo, Obj~~
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nutricional, atendimento, modelos de gestão, gestores e cardápio. Os

conselheiros apresentaram diversas questões, principalmente sobre a estrutura

organizacional, verbas, critérios de atendimento, aceitabilidade de cardápios,

horários de distribuição de refeições, sistema de aquisição de alimentos,

custos, aquisição da agricultura familiar. Elisa respondeu a todas as questões e

sugeriu que solicitássemos uma palestra ao setor de compras para que

apresentassem os modelos de aquisição de gêneros alimentícios. Sugeriu,

também, que visitássemos as instalações da entidade executora para acesso

aos documentos e conhecimento, após o término da reforma. Quanto ao

objetivo nutricional dos cardápios, informou que a nutricionista Márcia

Camargo, coordenadora do Programa de Alimentação e Nutrição - CPAN da

Secretaria Municipal de Saúde, gostaria de apresentar os resultados do

levantamento do estado nutricional dos escolares aos conselheiros, ficando a

Profa. Gilma de agendar a reunião. Sugeriu-se, também a intervenção da

conselheira Solange junto a Comissão municipal de elaboração do Plano

Municipal de Educação, no sentido de averiguar a sub-comissão que estudará

o horário ou turnos escolares na tentativa de compatibilizá-los aos das

refeições oferecidas pelo Programa e hábitos dos escolares. A apresentação

em power point será enviada a todos os membros, assim como uma cartilha

sobre o Programa de Alimentação Escolar do FNDE, para complementação

das informações. Foram solicitados dados sobre número das escolas e de

alunos atendidos, endereços e tipo de atendimento para subsidiar a elaboração

de um cronograma de visitas às unidades de ensino. A nutricionista também

sugeriu, como atividade do CAE, o contato com os diretores, delegacia de

ensino, para divulgar a atuação do Conselho e promover a integração e facilitar

O diálogo, visando a melhoria do Programa e aumentar a visibilidade. b) Os

conselheiros consideraram muito produtiva a visita dos funcionários do FNDE e

a oportunidade de conhecer o Programa, uma vez que na apresentação do

relatório de avaliação (que deverá ser disponibilizado aos membros pela EEx,

todos os tópicos e exigências do Órgão foram apresentados e discutidos. A

visita às unidades escolares também permitiu o conhecimento do serviço, pois

todos os tipos de atendimento foram contemplados. Esse conhecimento prévio

palestra pela nutricionista da EEx, por que embora as visitas tenham

facilitou a participação expressiva dos membros durante a apresentação da
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esclarecido muitas dúvidas também suscitaram vários outros questionamentos

que poderão integrar a pauta de futuras reuniões. c) A presidente Gilma

apresentou em power point a proposta do novo regimento, considerando a

atualização de todos os atos normativos e, após a manifestação e sugestões

dos membros, ficou de redigir a versão final da minuta e enviar antes da

próxima reunião para correção. O referido documento deverá ser apreciado na

próxima reunião e, se aprovado, enviado com urgência, ao FNDE. d) Quanto a

elaboração do cronograma de trabalho para o próximo ano, em atendimento à

sugestão dos técnicos do FNDE, um treinamento deverá ser estudado pela

Profa. Gilma junto ao CECANE, centro regional de estudos do FNDE; as visitas

poderão ser planejadas após recebimento de calendário e endereços de

escolas. As primeiras informações que poderão ser disponibilizadas no site da

prefeitura poderão ser a composição do CAE e contato, atribuições e

cronograma de trabalho. A Presidente, Prof Gilma agradeceu a presença de

todos e deu por encerrada a reunião às 16hOO. Do que, para constar, eu,

Marcia Cristina Ferreira, Secretária do CAE, lavrei e digitei a presente Ata que

será assinada pela Senhora presidente e Senhores membros presentes à

reunião em que a mesma for aprovada.

Piracicaba, 19 de novembro de 2014.
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