
ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPALDE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE PIRACICABA, SP, gestão 2014-2018. Aos
dezoito dias do mês de dezembro 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); Titular Márcia Cristina Ferreira (Representante de pais
de alunos da rede de ensino municipal); Suplente Ivone Prado Bego
(representante da sociedade civil); Suplente Cleusa Bellini (Representante da
sociedade civil); Suplente Cristina Sacilotlo L Ferraz (Representante do Poder
Executivo).Participaram como convidadas as nutricionistas Elisa Coleone da
Entidade executora e Márcia Juliana Cardoso da Secretaria Municipal de
Saúde. A N. AProflGilma deu as boas vindas aos senhores membros e
convidadas, 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 terceira Reunião Ordinária que foi aprovada pelos membros
presentes. PARTE 11. Palavras da Presidente e senhores membros: a) a
presidente Gilma informou que entrou em contato com Daniel Baldoni, gestor
do CECANE para solicitar treinamento aos membros do CAE, de acordo com
recomendação dos técnicos do FNDE, mas ainda não obteve resposta.A
presidente informou, também que será enviado ao FNDE as cópias de todas as
atas, o decreto de indicação dos membros, o novo regimento e a proposta do
plano de ação. PARTE 111: ORDEM DO DIA: a) A presidente convidou a
Nutricionista Márcia para a apresentação dos resultados da pesquisa sobre
estado nutricional de alunos da rede municipal, tanto do ensino infantil como da
fundamental. Os resultados evidenciaram a alta prevalência de excesso de
peso e obesidade dentre os escolares e após a discussão de vários aspectos
todos os membros concordaram que a ação para prevenção deve ser
intersetorial e que o CAE deverá juntar-se aos demais conselhos afins para
intervir junto ao Prefeito solicitando um Programa efetivo que envolva todas as
secretarias municipais assim como a comunidade. O CAE colocará em seu
cronograma de ação para 2015 o estudo do Manual Estratégia Intersetorial de
Prevenção e Controle de Obesidade, publicado pelo FNDE em maio de 2014,
para que definir ações junto a Entidade Executora do PNAE, o que foi apoiado
pela nutricionista Elisa O material referente a apresentação da pesquisa, assim ~'
como o Manual sobre obesidade do FNDE, serão enviados aos membros do
CAE para leitura e sugestões de ações para a próxima reunião. b) A presidente
Gilma submeteu a apreciação da minuta do novo regimento do CAE, enviado
previamente junto a pauta, para leitura, que foi alterado de acordo com
sugestões e aprovado e assinado pelos presentes. c) Quanto ao cronograma yr
de trabalho para 2015 sugeriu:se: 1. Disponibilizar as informações SObre, I ,
composição, regimento, e endereço de contato do CAE no site da Prefeitura f,; t~



,,.

Municipal, a partir do setor de informática; 2. Divulgar a atuação do CAE junto
aos agentes envolvidos, Delegacia de Ensino, professores, mídia local assim
como disponibilizar contato; 3. Participar de treinamento sobre atribuições do
CAE a ser ministrado por centro indicado pelo FNDE; 4. Solicitar apresentação
ao setor de compras do município sobre Modalidades de Licitação; 5. Visitar a
unidade executora para conhecimento de instalações, estrutura organizacional,
relatórios anteriores enviados ao FNDE; funcionamento. 6. Definir roteiro de
verificação para visita às unidades escolares; 7. Realizar pelo menos uma visita
nas unidades escolares de diferentes programas de ensino, tipo de gestão, tipo
de atendimento, dependência administrativa, localização (central, periférica,
rural); 8. Promover estudo sobre ações de prevenção e controle de obesidade
junto a entidade executora e demais setores envolvidos. Um cronograma com
essas ações com previsão de curso será enviado a entidade executora para
aprovação. d) Quanto ao calendário de reuniões para o próximo ano, definiu-se
que a primeira ocorrerá no dia 18 de março de 2015 e, as demais às terceiras
quartas-feiras do mês, ou seja: 15/04,20/05,17/06,19/08,16/09,21/10,18/11
e 16/12. A presidente solicitou que as datas sejam reservadas com
antecedência para que a presença de todos seja garantida. A Presidente,
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, 18 de março de/2/015. /)
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