
ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPALDE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE PIRACICABA, SP, gestão 2014-2018. Aos
quinze dias do mês de abril de dois mil e quinze, às quatorze horas, na sala 1
da Secretaria Municipal de Educação de Piracicaba, SP, localizada a Rua
Cristiano Cleopath, nO 1902, Bairro Alto, Piracicaba, SP, teve início a sexta
Reunião Ordinária do CAE, sob a coordenação da Presidente, 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 Mário Miyauchi (representante da sociedade
civil); Suplente Cleusa Bellini (Representante da sociedade civil); suplente
Maria Ines de Oliveira Silva Damaceno (Representante dos docentes,
discentes ou trabalhadores na área de educação estadual). Gilma deu as boas
vindas aos senhores membros, agradeceu a presença de todos e justificou a
ausência dos membros Márcia (Representante de pais de alunos da rede de
ensino municipal) e Sueli e Cristina (representantes do poder público). PARTE I
A Presidente Gilma fez a leitura das atas da quinta reunião ordinária e terceira
reunião extraordinária que foram aprovadas e assinadas. PARTE 11. Palavras
da Presidente: a) A Profa. Gilma convidou a pedido da entidade executora,
todos os presentes para participar da reunião na Secretaria Municipal de
Educação, dia 16/04/2015, às 09hOO quando haverá a apresentação do
Programa de educação nutricional proposto pela empresa de terceirização
Nutriplus, sendo que todos manifestaram interesse. b) informou que foi
convidada pela entidade executora a participar do "Encontro de Conselheiros e
Nutricionistas do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que será
realizado em Brasília/DF, no Ed. Sede do FNDE, no dia 12/05/2015, das 09h às
17h, terá a Assessoria de Educação Corporativa do FNDE como organizadora
e o apoio da equipe técnica do PNAE para a abordagem temática, cujo objetivo
é promover o conhecimento técnico no âmbito do Programa Nacional de
Alimentação Escolar aos conselheiros e nutricionistas vinculados ao Programa
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Informou também que os custos
serão cobertos pela Prefeitura. c) Informou que foi à reunião de apresentação
da empresa Nutriplus aos professores na Diretoria Regional de Ensino, mas
que foi cancelada. d) Comunicou que ainda não recebeu a carta de
desligamento dos membros, para as devidas providências. d) Um levantamento
deverá ser realizado no sentido de ver o número de faltas dos membros não
justificadas visando providenciar o desligamento dos mesmos e substituições.
Palavras dos senhores membros: a) A senhora Cleusa para informar que foi
à reunião na Secretaria de Educação na apresentação da terceirização pelos
nutricionistas da empresa Nutriplus aos diretores das unidades municipais
levantaram problemas sobre a falta de utensílios nas unidades escolares o que
cobraram da empresa; informaram também que o dia que há entrega de
iogurte, a quantidade é grande para a capacidade instalada de equipamentos
refrigeradores; sugeriram que a entrega seja parcelada. Os membros do
conselho irão verificar de quem é a responsabilidade desses problemas. Nâo
houve reclamação quanto a qualidade das refeições. b) A Senhora Solange
para comunicar que o Plano Municipal de Educação já está disponível para
consulta pública e que os membros podem se manifestar em relação a incluir
no mesmo a necessidade de se prever no orçamento recursos para
alimentação escolar na quantidade que atenda os aspectos de qualidade do
Programa e incluir programa de educação nutricional no conteúdo. Solicitou,
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também a participação do CAE no programa proposto pela Secretaria
Municipal de Saúde sobre a redução de consumo de produtos industrializados.
A Presidente pediu que o Projeto fosse enviado aos membros, para
entendimento do que estão considerando "alimentos industrializados" e ficou de
enviar a Cartilha sobre alimentação saudável do FNDE. PARTE 111. Estava
previsto como pauta Elaboração de cronograma de visitas as unidades
escolares visando a Elaboração de "Relatório conclusivo sobre medidas
efetivamente adotadas pelo Município em relação às irregularidades
constatados pelo FNDE em visita realizada em 2014". As seguintes
providências deverão ser tomadas: elaboração de carta sobre o CAE e suas
atribuições, informando que visitas serão realizadas sem aviso prévio, com
endereço de contato para qualquer dúvida ou reclamação, a ser enviada a
Diretoria Regional de Ensino solicitando que envie aos diretores de unidades
estaduais e disponibilize a referida informação no mural; a mesma carta deverá
ser enviada as unidades municipais, visando divulgar o Conselho, uma vez que
essa foi uma das irregularidades apontadas pelo FNDE. Esta medida também
será necessária para facilitar o acesso às unidades na ocasião das visitas.
Uma crachá deverá ser elaborado para os membros para uso nas visitas às
unidades escolares a serem realizadas. Os membros do CAE serão divididos
em 3 grupos que visitarão 10 unidades escolares (municipais e estaduais), com
lista de verificação do FNDE, a ser enviada pela Presidente, que deverá
contemplar as irregularidades apontadas pelo FNDE e que deverão ser
checadas quanto a sua adequação. Os relatórios deverão ser entregues na
próxima reunião, dia 20/05/2015 para elaboração do parecer conclusivo a ser
enviado ao FNDE. Outras irregularidades levantadas, em relação aos outros
aspectos, serão observados a partir de consultas a entidade executora. A
Presidente, Gilma agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a
reunião às 16hOO. A ata foi elaborada pela Presidente que será assinada pelos
membrospresentesna reuniãoem que a mesmafor aprovada.

Piracicaba, 15 de abril de 2015.
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