
ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPALDE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE PIRACICABA, SP, gestão 2014-2018.
Aosdezoito dias do mês de março de dois mil e quinze, às quatorze horas, na
Prefeitura Municipal dePiracicaba, Centro Cívico, setor de compras - 10 andar,
localizado à RuaAntonio Corrêa Barbosa, 2233, Chácara Nazareth -
Piracicaba,SP, teve início a quinta Reunião Ordinária do CAE, sob a
coordenação da Presidente, GilmaLucazechiSturion. 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); Titular Mário Miyauchi (representante da sociedade civil); Suplente
Cleusa Bellini (Representante da sociedade civil); Titular Sandra Helena Begoe
suplente Roseleine R. do Carmo (representantes de pais de alunos da rede
estadual); suplente Maria Ines de Oliveira Silva Damaceno (Representante dos
docentes, discentes ou trabalhadores na área de educação
estadual).Participaram como convidadas a nutricionista Elisa Coleoneda
Secretaria Municipal de Educação e Angelina do setor de compras, ambas da
Entidade executora.Gilma deu as boas vindas aos senhores membros e
convidadas, agradeceu a presença de todos e lamentou a não justificativa dos
ausentes. PARTE I -A Presidente Gilmaconvidou a funcionária do setor de
compras para uma apresentação sobre Licitações públicas a qual abordou
definições, legislações, objetivos, modalidades, procedimentos, documentos
necessários e chamada pública citando exemplos empregados na aquisição de
alimentos para o Programa, assim como as dificuldades e obstáculos
encontrados. A Sra. Angelina respondeu as dúvidaslevantadas pelos
conselheiros, com muita segurança e competência, além de esclarecer
algumas questões relacionadas às irregularidades apresentadas no relatório
recebido do FNDE constatadas na visita realizada em novembro de 2014,
sobre as quais o CAE deverá se posicionar. A Sra. Angelina informou: que as
reuniões para compras são públicas e que os membros do CAE poderão
participar se tiverem interesse; forneceu o endereço do site onde são
disponibilizados os editais de compra, os jornais onde os mesmos são
publicados e esclareceu que estão sendo providenciados os documentos
solicitados pelo FNDE sobre os seguintes assuntos: parecer técnico
justificando a escolha do fornecedor, a indicação do fiscal para os contratos e
as planilhas de cotação de preços de mercado para serem inseridas no
processo no caso de aditamentos. Considerando o adiantado da hora, passou-
se as comunicações. Parte 2: Comunicações da Sra. Presidente: a) Estão
sendo oficializados os seguintes pedidos de desligamento: da representante
dos docentes, discentes ou trabalhadores da área de educação da rede
estadual de ensino, Cristina Maria Parraga Gomez, uma vez que agora é
funcionária da rede de ensino municipal e de WalleriaMalagolli, representante
dos docentes, discentes ou trabalhadores da área de educação da rede
municipal de ensino, considerando que nãopoderá mais participar das
reuniões, por ter assumido novo projeto no trabalho; providências para
indicação de novos representantes serão solicitadas ao Dirigente Regional de
Ensino do Estado, Prof. Fábio Augusto Negreiros e à Secretária Municipal de
Educação, Sra. Angela Maria Cassavia Jorge Corrêa. b)Os membros do CAE
foram convidados para acompanhamento dos processos de licitação de
terceirização de refeições de alimentação escolar e chamada pública para



,
•

aquisição de fornecedores da agricultura familiar. Embora os convites tenham
sido realizados com pouca antecedência, a Presidente participou da análise
dos documentos das duas empresas que participaram do processo de
terceirização, constatando-se que estavam aptas a participar da segunda etapa
que foi a abertura de propostas de preços, realizada em outro dia. Ninguém do
CAE teve disponibilidade para participar do processo de chamada pública para
contratação de fornecedores da agricultura familiar. Será solicitado a Entidade
Executora avisar com mais antecedência os membros do CAE para que
possam se organizar na participação dessas atividades. c) A Presidente pediu
a confirmação de recebimento de toda correspondência e documentos que
estão sendo enviados, a que todos concordaram, e solicitou um maior esforço
dos membros na participação das atividades extra reunião, considerando o
comprometimento assumido e as atribuições do CAE. d)Solange Castel,
conselheira indicada como representante do CAE para a comissão de
elaboração do Plano Municipal de Educação, informou que o texto preliminar
está em fase de conclusão e deverá estar disponível para consulta pública a
partir da segunda semana do mês de abril. Os conselheiros
presentes decidiram que serão enviadas sugestões quanto aos aspectos já
discutimos no CAE referente a Alimentação Escolar, assim que o texto estiver
disponível para consulta pública. e) A apreciação da prestação de contas da
Prefeitura ao FNDE, será realizada em reunião extraordinária a ser convocada,
após a leitura por todos do relatório preliminar daquele órgão sobre a visita
realizada em 2014, da qual participaram os membros do CAE, assim como o
memorando de complementação enviado ao FNDE, pela Secretaria de
Educação, documentos que serão enviados eletronicamente. f) A elaboração
de cronograma de visitas às unidades escolares ficou adiada para a próxima
reunião. 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.
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