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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA 

10 de setembro de 2019 

 

Aos dez dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às 09h00 (nove horas), 

na Sala do Plenário, do Conselho Estadual de Educação de São Paulo – CEE/SP, situada à 

Praça da República, 53 – Sala 237 – 2º andar – Centro – São Paulo – SP, reuniram-se 

ordinariamente, conforme Convocação nº 06/2019 (Anexo 01) e Lista de Presença (Anexo 

02), os Conselheiros: Lucinete Rodrigues, Legiane Rigamonti, Andréa Silva, Fábio Santos, 

Marcelo Colonato, Roberta Gama, Aline Tenório e Anatalina Lourenço. Também participou 

da reunião, como convidada, a Srª. Vanessa Vieira da CISE. O Conselheiro/Presidente 

Marcelo Colonato declarou, às 09h00 (nove horas), aberta a reunião e iniciou agradecendo 

a presença de todos e o primeiro assunto a tratar foi sobre a lista das 20 escolas que não 

possuem cozinha. A conselheira Aline Tenório aproveitou para explicar sobre como 

funcionam as diárias para os não servidores, conselheiros do CEAE-SP. Ela deu como 

exemplo redigir um ofício ao Governador explicando como seria melhor a forma de 

pagamento de diárias utilizando um cartão corporativo. A conselheira Legiane Rigamonti 

explicou o procedimento de lavagem das frutas e afirmou que se for contratar uma 

empresa para este fim, o custo poderá ser mais alto, porém seria por um tempo até a 

solução para estas escolas que não possuem cozinha se organizarem. Nestes casos 

específicos, no lugar de apenas servir a merenda seca, ou, emergencial. O conselheiro 

Fábio Santos sugeriu, nestas escolas a opção de entregarem marmitex pronto para as 44 

escolas sem cozinha (20 são as DES, a quantidade exata das escolas será apresentada pela 

Vanessa Vieira na próxima reunião dia 18 de outubro). Pelo menos neste período em que 

estivessem providenciando um espaço, ou, solução para implementar outro cardápio. A 

convidada Vanessa Vieira da CISE esclareceu algumas dúvidas. Tínhamos dúvidas sobre a 

substituição de algum item do cardápio. Explicou que são feitos por ciclos e que \cada ciclo 

dura em torno de mais ou menos 5 semanas. Falou também sobre a merenda 

seca/emergencial que são itens embalados individualmente. Geralmente funciona assim:  

lanche inicial seria na entrada para os alunos que veem de longe, depois seguiria com o 

intervalo e o cardápio regular é o servido, que geralmente é a refeição com arroz, feijão, 

frango, salada. Em escolas de ensino integral e em algumas outras da rede os alunos 
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recebem três refeições, porém, o mais praticado são duas refeições por período. Existe 

uma legislação que fala sobre cozinha, providenciar para a próxima reunião do dia 18 de 

outubro. A Vanessa ficou de nos enviar uma nova lista atualizada apenas com as escolas 

que não possuem cozinha. Ela ficou também de nos explicar sobre os pratos de vidro e o 

balcão térmico. Sobre as 36 nutricionistas que o Estado possui para atender às 91 DES, 

ficou de agendar uma reunião com elas, pensar em uma forma de criar um termo de 

contratação com condições. A conselheira Anatalina Lourenço explicou sobre a merenda 

centralizada e a descentralizada. Providenciar um PDF orientando os pais e a comunidade 

da importância do cardápio escolar. Um boletim com as informações básicas, 

apresentando o mínimo que pode ser oferecido durante o ano. Pode ser trimestral, idéia 

sugerida pelo conselheiro Fábio Santos e acatada por todos os demais. Ainda sobre o 

assunto sobre as escolas que não possuem cozinha, o conselheiro Fábio Santos 

argumentou que a legislação precisa ser diferenciada. É um caso complicado, alguns 

administradores não querem cozinha por conta de terem que abrir mão de um espaço 

para dar lugar a outro, exemplo citado foi de uma escola em que a direção perguntou aos 

alunos se eles preferiam uma cozinha ou o pátio e eles optaram pelo pátio, nesta escola é 

servida o cardápio emergencial. A conselheira Lucinete Rodrigues sugeriu ver a realidade 

primeiro visitando as escolas e só depois discutir para encontrar a melhor solução.  Os 

conselheiros Legiane Rigamonti e Fábio Santos, disseram que seria bom conversar com os 

alunos nas visitas para notar se eles preferem refeição ou merenda seca. A conselheira 

Aline Tenório sugeriu fazer um relatório para ser usado nas visitas, ela, juntamente com a 

conselheira Legiane Rigamonti se encarregaram de providenciar o modelo deste relatório 

até a próxima reunião dia 18 de outubro. O Presidente Marcelo Colonato solicitou que o 

relatório de visitas que possuímos seja reformulado, para fazer este diagnóstico com os 

alunos. O que ficou acertado foi a montagem de grupos para visitação das escolas. 

Preparar um diagnóstico e apresentar para a Secretaria Estadual de Educação. Para a 

próxima reunião será discutido o plano de ação para o ano que vem. Foi sugerido convidar 

o Ministério Público para socializar com o CEAE-SP, nada sobre denúncia, seria conversa, 

uma apresentação. Precisa criar uma pauta que os instiguem a virem. Uma idéia seria Pólo 

+ Visita + Reunião com os 15 pólos, Ministério Público e CAES Municipais das regiões dos 

pólos. O ideal seria chamar o GEDUCA para dialogar e estreitar laços, desta forma poderão 
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nortear experiências que não temos. Foi discutido também sobre o Encontro Nacional 

PNAE que o Azuaite Martins criou com alguns conselheiros. Haviam irregularidades, desta 

forma Anatalina sugeriu que o CEAE-SP comunique aos CAES municipais de que não 

estamos fazendo este encontro em São Carlos. O Azuaite está usando a mesma sigla que a 

do Conselho Estadual de Alimentação Escolar para confundir as empresas, uma que nos 

procurou perguntando sobre isto foi a Nestle. A conselheira Anatalina Lourenço explicou 

sobre estes encontros do Azuaite, da gestão anterior. Ela mencionou também que os 

horários das reuniões mensais do CEAE não são viáveis para ela, que gostaria de ser mais 

participativa, lamenta em não ter opinado no calendário e no horário. Desta forma, foi 

sugerido por ela e pelo conselheiro Fábio Santos que as reuniões sejam intercaladas, uma 

na parte da manhã e a outra na parte da tarde. Como a próxima reunião já está próxima, 

em unanimidade aceitou-se que a reunião de novembro dia 14 seja feita na parte da tarde 

das 13h00 às 16h00. Sobre o CD (Centro de Distribuição) a data escolhida foi o dia 24 de 

outubro com saída aqui da SEDE da Secretaria Estadual da Educação às 10h00 com retorno 

em torno das 16h00. Para a próxima reunião: escolher uma data para as duplas das visitas 

às escolas sem cozinha. Verificar a agenda com as nutricionistas, modificações no 

Regimento Interno e dar ênfase para o Plano de Ação. 

Nada mais tendo a acrescentar, eu, Mirian Fidelis Guimarães, Secretária Executiva “ad 

hoc” do CEAE-SP, redigi a presente ata que será assinada por mim e por todos os 

presentes. 

 

São Paulo, 10 de setembro de 2019. 

 

Conselheiros Titulares:  Conselheiros Suplentes: 

 

 

         

 

Marcelo Colonato 
Presidente do CEAE-SP 

 Legiane Rigamonti 
Conselheira 

   

  

Márcia Cristina Thomazinho 
Vice-Presidente 

 Angélica Cristina 
Conselheira 
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Aline Tenório 
Conselheira 

 Rita de Cássia Marchesi 
Conselheira 

 

  

  

  

Lucinete Rodrigues 
Conselheira 

 Roberta Gama 
Conselheira 

 

  

  

  

Andréa Silva 
Conselheira 

 Lindinalva Teodoro 
Conselheira 

 

  

  

  

Anatalina Lourenço 
Conselheira 

 Aparecida Demambro 
Conselheira 

 

  

  

  

Fábio Santos 
Conselheiro 

 

 

 

 

 João Vitor dos Santos 
Conselheiro 

                    Mirian Fidelis Guimarães 
                                   Secretária Executiva 

  

 


