
ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPALDE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE PIRACICABA, SP, gestão 2014-2018. Aos vinte dias
do mês de maio de dois mil e quinze, às quatorze horas, na sala 1 da Secretaria Municipal de
Educação de Piracicaba, SP, localizada a Rua Cristiano Cleopath, n° 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),'
Marcia Cristina Ferreira (Representante de pais de alunos da rede de ensino municipal) e
Sueli Aparecida Araújo (representantes do poder público ).Estavam presentes também, Elisa
Coleone, nutricionista da Entidade Executora, Flavia Negrão, Camila Massano e Antonio
Carlos Valini, coordenadora de contrato, gerente regional e gerente de comunicação
regional, respectivamente, da empresa Nutriplus. Gilma deu as boas vindas aos senhores
membros,agradeceu a presença de todos e justificou a ausência dos membros Maria Inês
Oliveira Silva Damaceno e Cleusa Bellani. Apresidente Gilma começou a reunião
invertendo a pauta, pelo primeiro item da Parte 111, considerando a presença dos
convidados e chamou o Sr. Antonio Carlos Valini, Gerente de Marketing da Nutriplus, que
fez a apresentação sobre a Terceirização do Programa Municipal de Alimentação Escolar de
Piracicabaque contemplou os seguintes aspectos: características da empresa, posição no
mercado, certificação internacional, capacidade técnica, gestão logística, treinamentos,
serviços oferecidos, programa de educação nutricional atual e proposta para o próximo
semestre. A empresa tem sua matriz no município de Salto e mantem uma sede em
Piracicaba, gerenciada pela nutricionista Flavia Negrão. Possui uma gerente de contas
regional, Camila. Hoje a empresa, com 5.600 funcionários, fornece 2 milhões de refeições
por dia, distribuídas em diversos Estados do Brasil e tem a certificação internacional ISO
9001-2008, tanto para as refeições transportadas como para centralizadas. O Sr. Antonio
destacou a capacidade técnica da empresa, cujo quadro de funcionários conta com
engenheiros sanitaristas, engenheiros de alimentos e nutricionistas e a preocupação com a
sistemática de avaliação de fornecedores. Questionado pelos senhores membros, Antonio
esclareceu que o serviço em Piracicaba é supervisionado por nove nutricionistas que visitam
as unidades pelo menos uma vez por semana em um dos períodos, ficando cada profissional
responsável por 12 escolas. Todos os nutricionistas têm carro e celular e podem ser
chamados a qualquer momento, inclusive a gerente local Flávia. Quanto à aquisição de
gêneros alimentícios do produtor rural, a empresa contempla o segmento com diversos itens,
embora haja a preocupação na seleção pois os problemas com regularidade e padrão de
qualidade do produtor rural têm que ser superados. Atualmente há 2.500 fornecedores ativos
na empresa, mas a informação do percentual de produtores rurais deste total não foi
informado. O contrato com a empresa está vigorando desde 30/03/2015 e o serviço já foi
apresentado para os envolvidos da Entidade Executora e da Diretoria Regional de Ensino do
Estado. A documentação sobre o manual de boas práticas, receituário foi revisado pela
Entidade Executora - EE, disponibilizado às unidade de ensino e será enviado aos membros
do CAE. Quanto às sobras de alimentos nos pratos e nos recipientes, observadas em visita às
unidades escolares, a empresa esclareceu que a quantidade de comida é enviada de acordo
com a informação do número de comensais fornecida pela EE e as sobras podem ser



justificadas pelos seguintes motivos: informação errada do número de comensais e falta de
adequação do cardápio para o horário que é servida a refeição, que pode interferir na
aceitabilidade da mesma. O cardápio é definido pela EE e a nutricionista Elisa justificouque
a alteração teria muitas implicações: mudança de horário da escola, proposta de lanches que
ficariam mais caros cujo custo não foi previsto. A empresa informou que a sobra de 10% é o
esperado. A nutricionista da EE informou que um trabalho junto aos diretores e merendeiras
deve ser realizado para que a informação do número de alunos que adere ao serviço seja o
mais real possível para evitar desperdício. Quanto ao programa de educação nutricional, foi
questionada a eficácia do mesmo, mas a empresa argumentou que um trabalho de parceria
com os diversos programas de ensino vem sendo realizado visando desenvolver um trabalho
mais efetivo. A Presidente Gilma informou que participou da reunião realizada na Secretaria
de Educação com todos os representantes dos Programas de Ensino do Estado e do
Município e a Nutriplus e idéias foram apresentadas. Nesta reunião, uma agenda de reuniões
foi estabelecida visando a elaboração de propostas diferenciadas para atendimento das
especificidades do público. O CAE prontificou-se a colaborar na execução das propostas de
Educação Nutricional. Finalizando, Antonio disponibilizou todos os contatos para os
membros do CAE. Após a apresentação a presidente Gilma deu continuidade a reunião
passando a Parte I da pauta: leitura da ata da sexta reunião que foi aprovada e assinada
pelos presentes. Parte 11 - Comunicações:A Presidente para informar: a)que os membros
que pediram desligamento ainda não haviam enviado a carta com solicitação formal e pediu
que o assunto fosse agilizado pelos que haviam ficado responsável;b) que não foi possível
fazer o curso oferecido por Brasília sobre capacitação de conselheiros pois, embora a
inscrição tenha sido feita no prazo, a confirmação de disponibilidade de vaga veio somente
há uma semana do evento, inviabilizando a participação presencial; havia a possibilidade de
cursar a distância, mas por problemas técnicos do site, não foi possível fazer a inscrição,
mesmo após vários contatos com os organizadores em Brasília; a Presidente ficou de
solicitar treinamento local ao FNDE; c) comunicou que a secretária Marcia está fazendo um
levantamento de frequência às reuniões para verificar se o regimento vem sendo atendido e,
para os que não estiverem de acordo, será solicitado justificativa formal; d) leu o documento
que foi elaborado para envio a Diretoria Regional de Ensino do Estado e a Secretaria
Municipal de Educação, solicitando o envio de folder sobre atribuições e contatos do CAE
para reclamações, dúvidas e sugestões a todas as unidades escolares; os membros sugeriram
que o documento seja enviado também a presidente do Conselho Municipal de Educação,
Sra. Sandra Perina; sugeriram, também alterações tanto no documento de encaminhamento,
quanto no que será afixado nas unidades, os quais ficaram, na versão final, como
apresentado no anexo. e) A Senhora Solange que representou o CAE na Comissão Geral
Coordenadora do Plano Municipal de Educação - PME e também é membro do Conselho
Municipal de Educação comunicou que participou da IV Conferência Municipal Educação,
onde foram aprovadas as propostas e metas; que o texto final do PME que será encaminhado
ao Executivo e deverá ser apreciado e aprovado pela Câmara de Vereadores, está sendo
concluído; que entre as propostas aprovadas quanto a gestão democrática do PME, se
destacam: a interlocução entre os Conselhos da área de Educação e a garantia de
funcionamento destes, a implantação da Rede Sócio Educacional e a criação do Fórum
Municipal de Educação onde os Conselhos deverão ter ampla participação e onde o CAE
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poderá apresentar sugestões no orçamento sobre recursos para alimentação escolar na
quantidade que atenda aos aspectos de qualidade e a inclusão da educação nutricional no
currículo. Parte IH: b) Quanto a elaboração de cronograma para visitas às unidades
escolares, a Presidente sugeriu que haja um roteiro de observação, considerando a lista de
verificação proposta pelo FNDE e as não conformidades que constam de relatório de
auditoria do referido órgão e visitas dos senhores membros. Comentou, também, que após as
apresentações da operacionalização do Programa pela EE e pela empresa de terceirização, e
leitura dos documentos e relatórios de auditoria, os membros estarão mais preparados para
iniciar a visita, por estarem conhecendo mais profundamente as especificidades do
Programa. A Presidente Gilma agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião
às 16hOO. Esta ata foi elaborada pela Presidente que será apreciada e assinada pelos
membros presentes na reunião em que a mesma for aprovada. Piracicaba, 20/05/2015.tf~~...,{I4.w-
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