
ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPALDE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE PIRACICABA, SP, gestão 2014-2018.
Aosdezenovedias do mês de agostode dois mil e quinze, às quatorze horas, na cozinha
piloto da empresa Nutriplus, responsável pelo fornecimento da alimentação escolar
terceirizada, situada a Rua Alfredo Guedes, 177 - Bairro Alto, Piracicaba,SP, teve início
a nonaReunião 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);Marcia Cristina Ferreira (Representante de pais de alunos da rede de ensino
municipal),Sueli Aparecida Araújo (representantes do poder público), 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), Titular Sandra Helena Bego (Representante de pais de alunos da rede
estadual); convidadas Flávia Negrão Fae e Bruna Arioni, nutricionistas da Nutriplus e
Nayla Almeida, representante do Grupo Cajan - Grupo de Extensão "Comercialização
justa e cultura alimentar" da ESALQ. Justificou ausência o membro Suplente Cristina
Sacilotto L. Ferraz, representante do poder executivo. A Presidente Gilma deu as boas
vindas aos senhores membros,agradeceu a presença de todos e apresentou e justificou a
participação da acadêmicaNaylada ESALQ, como convidada, que solicitou participar da
reunião para conhecer o funcionamento do CAE, considerando os objetivos do Grupo
de Extensão ao qual pertence, que trabalha com quatro agricultores orgânicos e
assentados. Parte I:Leitura da ata da oitava reunião e leitura e apreciação da ata da nona
reunião. Parte 11 - Comunicações:daPresidente para informar: a)quesolicitou a
secretária Marcia que apresentasse a frequência dos membros às reuniões e sugeriu que
a mesma consultasse os faltantes sobre o interesse de continuar. b)Em relação ao oficio
enviado pela EE, do dia 30/06/2015, pedindo posicionamento do CAE quanto ao
relatório que evidenciou o desperdício de alimentos registrado em visitas às unidades
escolares no dia 29/06/2015 (das 5.540 refeições enviadas pela empresa terceirizada,
3700 porções foram descartadas), a empresaNutriplus explicou, no mesmo documento,
que os diretores não avisaram a EE da diminuição de frequência dos alunos por ocasião
do final do semestre, para o corte das porções. Essa responsabilidade é dos diretores
que, em sua maioria, não a vem realizando, mesmo em outros eventos tais como viagens
da escola, quando há diminuição do número de refeições servidas. Inicialmente,
sugeriu-se que o CAE deveria solicitar ao Diretor regional de ensino, providências junto
aos diretores, reforçando a necessidade de se respeitar o dinheiro público e lembrando-
os da responsabilidade dos mesmos de avisar a EE em todas as oportunidades que se
prevê a alteração do número de refeições. Nesta mesma reunião, a Conselheira Sandra,
representante de pais de alunos da rede estadual e professora se manifestou, informando
que como membro da unidade escolar, participou de reunião na Diretoria de Ensino no
dia 18/08/2015, onde o assunto foi abordado com base nos registros da EE e foi
solicitado aos diretores participarem com mais responsabilidade do programa.Sendo
assim, o CAE resolveu não enviar por enquanto o documento reiterando a solicitação da
EE e incluir em seu roteiro de observação a questão da sobra de alimentos e desperdício,
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irregularidade também já registrada pelo FNDE em auditoria em novembro de 2014. É
importante lembrar, que pedimos um espaço na reunião dos diretores na Diretoria
Regional, mas este espaço ainda não foi concedido e deverá ser solicitado
novamente.Os assuntos que deverão ser abordados são os relacionados a divulgação do
CAE, desperdício, manutenção da unidades de alimentação e nutrição das escolas, os
pedidos especiais de professores às merendeiras, o horário da refeição dos professores
que deve ser após a dos alunos, respeito ao porcionamentodos alimentos, dentre outros.
Foi lembrado, também pelos membros que o FNDE proíbe fornecer refeições aos
professores e demais funcionários pois, o per capita enviado é para os estudantes; além
disso, o professor tem o vale-alimentação, o que fica injusto em relação aos outros
funcionários que não tem essa regalia. A EE afirmou que é dificil tirar isso do professor
mas que deveria ser regularizado a questão do horário e porcionamento.c)Em reunião
onde participou a Conselheira Márcia, na EE sobre irregularidades constatadas nas
unidades escolares, discutiu-se sobre a qualidade dos alimentos, enviados pelos
fornecedores da Nutriplus, principalmente das hortaliças e frutas (cenouras machucadas,
maças batidas, mamão mofando). A nutricionista Flávia explicou que as merendeiras
são treinadas para não receber o que não atende às especificações, mas recebem e não
pedem reposição. Os membros do CAE lembraram que a EE está pagando por
alimentos de qualidade e que, além da necessidade de reciclagem das merendeiras sobre
o assunto, é necessário responsabilizá-las e atribuir advertências se não tomarem as
providências adequadas. A Nutriplus comprometeu-se a chamar a atenção dos
fornecedores e das supervisoras nutricionistas para que orientem melhor as merendeiras
para essa atividade de recebimento de matéria-prima.Informou, também, que as
merendeiras recebem da empresa 3 uniformes para trocas, respondendo ao
questionamento dos conselheiros. d) Participarão do evento "Formação de atores
envolvidos na execução do PNAE" promovido pelo CECANEIUNIFESP em Campinas,
no dia 16 de setembro de 2015, a Presidente do CAE, a nutricionista Elisa e uma
supervisora da EE. Poderão participar também dois agricultores familiares mas, ainda
não manifestaram interesse. Parte III:a) Quanto à elaboração de cronograma de visitas
às unidades escolares decidiu-se: as visitas às unidades escolares foram organizadas
visando contemplar os diversos tipos de Programas e serviços e, também, as que
apresentam algumas especificidades e problemas constituindo-se, então uma amostra de
conveniência. Estas visitas serão realizadas empregando-se um roteiro elaborado com
base no formulário sugerido pela FNDE, nas irregularidades identificadas pelo órgão
citado em auditoria realizada em novembro de 2011 assim como, e~ irregularidades
que vem sendo identificadas pela EE. O referido cronograma foi aprovado pela
Prefeitura que irá fornecer transporte e motorista, as cópias necessárias do instrumento
metodológico adotado e touca e jaleco. Os crachás de identificação dos membros foram
elaborados pela Conselheira Cleuza e distribuídos aos membros para uso nas visitas. O
cronograma e a distribuição das atividades entre os membros são apresentados no anexo
desta ata. Os dados obtidos durante as visitas referentes às questões fechadas serão
tabulados em planilha excel e as questões abertas sistematizadas para posterior análise,
elaboração de relatório e encaminhamento a EE.b) As nutricionistas da empresa
Nutriplus conduziram os membros e convidados na visita às instalações da cozinha
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piloto, que não estava em funcionamento pois, as refeições haviam sido preparadas no
período da manhã. As etapas, desde o recebimento da matéria-prima até a expedição,
passando por armazenamento, pré-preparo, preparo, cocção, acondicionamento,
procedimentos de higienização e de controle e garantia da qualidade foram
apresentadas, todas as dependências foram visitadas e todas as dúvidas levantadas pelos
participantes, sanadas. Segundo os conselheiros, a unidade apresentou condições
satisfatórias de higiene e alguns demonstraram surpresa em relação as dimensões e
capacidade de produção. Os dados sobre a operacionalização foram apresentados em
reunião anterior pelo funcionário Antonio Valini. A Presidente Gilma agradeceu a
presença de todos, principalmente a ótima receptividade e disponibilidade da empresa
Nutriplus 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, 21/10//2015.

ANEXO DA ATA DA REUNIÃO DO CAE DO DIA 19/08/2015

Cronograma de visitas às unidades escolares de Piracicaba pelos membros do CAE
em 2015

dia 26/08/2015

1- E E PROF. HELIO PENTEADO CASTRO (TRANSPORTADA)

QUETIONARIO -+ MARCIA E MARIO

ENTREVISTAS -+ GILMA E SOLANGE

2- E.M. TAUFIC DUMIT (PONTO A PONTO)

QUETIONARIO -+ MARCIA E MARIO

ENTREVISTAS -+ GILMA E SOLANGE

3- E.M.E.I SÃO LUIS (INFANTIL)

QUETIONARIO -+ MARCIA E MARIO

ENTREVISTAS -+ GILMA E SOLANGE

4- E.E. HELIO NEHING ( PONTO A PONTO)

QUETIONARlO -+ SUELI E SANDRA

ENTREVISTAS -+ MARCIA E CLEUZA
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5- E.E. JOÃO SAMPAIO (TRANSPORTADA)

QUETIONARIO -+ SUELI E SANDRA

ENTREVISTAS -+ MARCIA E CLEUZA

6- E.E. MORAIS BARROS

QUETIONARIO -+ SUELI E SANDRA

ENTREVISTAS -+ MARCIA E CLEUZA

dia 16/09/2015

1- E.M.E.I. JOSÉ FRANCISCO ALVES (INFANTIL)

QUETIONARIO -+ CLEUZA E CRISTINA

ENTREVISTAS -+ MARCIA

2- E.E. DOM ANINGER - PERIODO INTEGRAL (PONTO A PONTO)

QUETIONARIO -+ SOLANGE E CLEUZA

ENTREVISTAS -+ MARCIA E CRISTINA

Visitas de emergência na ESCOLA "EVENGÉLIO VIVO"

• dia 09/09/2015 - GILMA E CLEUZA

• dia 22/09/2015 - MARCIA COM A NUTRICIONISTA ELISA (DAN)

Cleusa Bellini
Cristina Maria Parraga Gomez
Cristina Sacilotto L. Ferraz
Edilene Souza de Aquino Se!adio -1/1 _
GilmaLucazechiSturion q~u~ I h-__ 0-----
Ivone Parro Lima ~:_ ~
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