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ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPALDE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE PIRACICABA, SP, gestão 2014-2018.
Aosdezessetedias do mês de junhode 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 oitavaReunião 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 Mário Miyauchi (representante da
sociedade civil);Suplente Cleusa Bellini (Representante da sociedade civil); Marcia Cristina
Ferreira (Representante de pais de alunos da rede de ensino municipal), Titular Sandra
Helena Begoe (representante de pais de alunos da rede estadual);e Sueli Aparecida Araújo
(representantes do poder público).Estavam presentes também, Elisa Coleone, nutricionista
da Entidade Executora, Flavia Negrão, coordenadora de contrato, respectivamente, da
empresa Nutriplus. Gilma deu as boas vindas aos senhores membros,agradeceu a presença
de todos.Parte I da pauta: leitura da ata da sétima 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)solicitou a secretária
Marcia que apresentasse a frequência dos membros às reuniões e sugeriu que a mesma
consultasse os faltantes sobre o interesse de continuar c)informou que os documentos sobre
o CAE foram encaminhados a Diretoria Regional de Ensino do Estado, a Secretaria
Municipal de Educação, e a presidente do Conselho Municipal de Educação, Sra. Sandra
Perina; d) Márcia comunicou o desligamento do membro Roselaine F. Rezende do Carmo,
representante de pais de alunos da rede estadual, informando que as cartas de solicitação de
nova indicação serão encaminhadas;e) A secretária Márcia, também apresentou um resumo
da reunião que participou no DANcom nutricionistas da Nutripluse dois membros da
Diretoria Regional de Ensino, quando aspectos da operacionalização do Programa foram
discutidos. A nutricionista Elisa da EE pediu para que o CAE visitasse uma escola não
credenciada no programa que está solicitando alimentação escolar e acrescentou que de
acordo com a avaliação da DAN, não há condições estruturais na mesma para receber
alimentos. O CAE ficou de agendar uma visita para verificação.Parte III:a)Aprovou-se o
uso do logo do CAE no Programa de Educação Nutricional da Nutriplus. b) Gilma
apresentou a lista de verificação proposta pelo FNDE para avaliação das unidades de
alimentação e nutrição das escolas e todos os itens foram revisados, para padronização do
preenchimento. Acrescentou-se à lista os itens não conformes identificados pelo FNDE
durante auditoria em novembro de 2014, para conferência da adequação; c)A EE executiva
se disponibilizou a levar os membros divididos em grupos de trabalho para visitar as escolas,
o que foi acordado, para ocorrer após a elaboração do cronograma previsto para segunda
quinzena de agosto, considerando que no final de junho e durante o mês de julho as escolas
não têm atividade. d) a Nutricionista Flávia ofereceu a Nutriplus para realização da próxima
reunião o que foi aceito por todos os membros. 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, 19/08/2015. y,# Yf(
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