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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA 

02 de dezembro de 2019 

 

Aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às 10h (dez 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 012/2019 (Anexo 01) e Lista de Presença (Anexo 

02), os Conselheiros: Aparecida Demambro, Fábio Santos Silva, Andréa Silva Leite, Legiane 

Rigamonti, Rita de Cássia Marchesi de Oliveira, Marcelo Colonato, Márcia Cristina Pereira 

da Silva Thomazinho, Lucinete Rodrigues de Sousa Silva, Lindinalva Teodoro Damasceno. 

Também participaram da reunião, como convidados, a Srª Cláudia Chiaroni Afuso, Diretora 

do DAESC, Gleice da Silva Marangoni Carvalho do CEPAE e Eduardo Malini Coordenador da 

CISE, representando o Dr. Haroldo Secretário Executivo que não pode comparecer. O 

Conselheiro Presidente Marcelo Colonato declarou, às 10h00 (dez horas), aberta a reunião 

e iniciou agradecendo a presença de todos e esclarecendo que o Dr. Haroldo, Secretário 

Executivo não poderia comparecer à reunião por conta de outra reunião que ele teria no 

Palácio dos Bandeirantes no mesmo horário, mas informou que na próxima reunião em 

janeiro ele tentará participar. O Presidente apresentou o Plano de Ação 2020, ele achou 

que estava meio enxuto o ppt que a Conselheira Aline enviou e acrescentou algumas 

lâminas, com base em outros planos de ações de outros conselhos. Mostrou o calendário 

de reunião para o ano de 2020, o qual foi aprovado pelos conselheiros na última reunião 

do dia 14 de novembro de 2019, montando uma tabela com as datas das reuniões, 

horários e as necessidades do CEAE. Ele falou também sobre os encontros regionais com 

os 15 pólos, que a idéia seria de visitar um pólo por mês com início em março. A idéia é de 

ir à um pólo que seria uma cidade específica e a Diretoria de Ensino responsável pelas 

escolas daquela região nos dar as condições de fazermos o encontro, oferecendo o 

espaço. A idéia é que faça em março de 2020 visita em 8 pólos e no ano de 2021 os outros 

7 pólos, encerrando em novembro, sendo um pólo por mês. O intuito é de aproximar os 

CAES municipais, nutricionistas e dirigentes para acompanhar como anda a alimentação no 

Estado de São Paulo. A Conselheira Márcia sugeriu que ao invés de 8 pólos em 2020, 

fizesse o contrário, ela disse que como começarão os pólos no ano que vem, pode ser que 
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surjam algumas dificuldades, e se começar com menos seria melhor. A idéia desses 

encontros é que os órgãos de controle também façam parte dos encontros como o TCU, 

TCE, CRN, CGU e GEDUC, só falta estipular se os encontros seriam o dia inteiro, ou, meio 

período, porque dependendo do local da reunião, no mesmo dia poderia fazer o encontro 

de manhã por exemplo e na outra parte do dia visitar algumas escolas estaduais da região. 

O Coordenador da CISE, Eduardo Malini achou muito boa a idéia dos encontros regionais 

nas DEs com os CAES municipais, ele explicou que fez parte do Conselho do FUNDEB, ele 

representava a Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo. Ele disse que era uma 

angústia dos conselheiros porque haviam representantes da Secretaria da Fazenda, de 

Planejamento, Sindicatos de professores, tirando este último, os outros segmentos eram 

muito técnicos e os representantes da Fazenda diziam que analisavam contas, mas nunca 

tinham visto, uma escola direito funcionar, por esta razão, as reuniões passaram a ser em 

unidades de ensino, desta forma perceberam uma conexão muito forte, os diretores eram 

avisados e eles faziam uma equipe com os estudantes também. O Presidente Marcelo 

disse que a idéia é esta mesma, porque seria até mais viável para o Estado, do que fazer 

uma relação com 50 cidades, amanhã vai para outas cidades e seriam um trabalho micro, 

já com esta idéia das reuniões mensais a idéia é atender o máximo de municípios, a idéia é 

falar o que é o CEAE, a responsabilidade social, a importância do controle social, falar 

também das dificuldades que os municípios tem em relação a alimentação do estado para 

poder realmente trazer isso para o responsáveis (DAESC). O Conselheiro Fábio perguntou 

quais eram os municípios que haviam assumido a alimentação do Estado e a Cláudia, 

Diretora do DAESC disse que tem uma lista atual com 524 municípios hoje que fazem parte 

dos convênios. Ao todo são 645 municípios e o Estado abastece 121 e agora estão no 

momento de renovar os convênios. O Presidente Marcelo disse que a idéia dos encontros 

regionais é de atender os 645 municípios e fazer as visitas nas escolas estaduais. O 

Marcelo explicou que o CEAE fica muito a mercê de atender as demandas do Ministério 

Público e Tribunal de Contas e com a reunião de janeiro com estes órgãos controladores 

ele quer mostrar o que o CEAE realmente faz e como funciona e que cuidamos apenas de 

escolas estaduais, mas que mesmo quando a demanda do Ministério Público sugere uma 

escola municipal o CEAE faz a visita. Então, a idéia é estreitar o relacionamento com estes 

órgãos de controle para explicar como funciona. Ele citou que o Ministério Público pediu 
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para visitar 55 ETECS só em um ofício, mas que são mais por conta de outros dois ofícios, 

por esta razão, a reunião do dia 29 de janeiro de 2020 será importante para esclarecer. A 

Cláudia explicou que em 2011 as ETECS queriam que o dinheiro para alimentação escolar 

dos alunos estaduais que frequentam a escola caísse direto para elas, só que desde 

sempre, a Secretaria da Educação que é o agente financeiro e que recebe estes recursos 

estaduais de alunos estaduais. A partir de 2014 foi acertado com o Centro Paula Souza que 

a Secretaria iria contratar manipulação de merenda e fornecer para os convênios, nas 

quais a s ETECS são assumidas pelas Prefeituras, o mesmo entendimento que as nossas 

escolas, talvez por este motivo que o Ministério tenha pedido esta vistoria para as ETECS. 

Porque sabemos que o Centro Paula Souza não tem cozinha e o Estado manda merenda 

seca para eles, não tem outra forma, perguntaram se não podia mandar pelo menos uma 

fruta, mas a fruta precisa lavar, descascar e como vai manipular em um lugar que não tem 

cozinha, como vai higienizar. Ainda sobre as diárias serem pagas antecipadamente, a 

Conselheira Márcia explicou que uma conselheira do mandato anterior ficou sem receber, 

ela apresentou as notas e até hoje nada. A Cláudia Chiaroni explicou que entende e 

conhece o DE das diárias e disse que realmente quando foi feito era para abranger todos 

os conselhos, não necessariamente o de alimentação escolar. O Conselheiro Marcelo 

frisou a verificação do DE para que ele seja revisto nesta parte para que não seja 

prejudicado o bom desempenho do CEAE no quesito visitas e vistorias. O Eduardo Malini 

disse que no Espírito Santo o valor é depositado cinco dias antes a diária comum do 

servidor e se caso fosse depositado depois precisaria abrir um processo indenizatório. A 

conselheira Aparecida explicou que o Ministério Público demandava escolas municipais no 

mandato passado e geralmente quem fazia estas visitas eram as conselheiras Aline e 

Giorgia por terem contas no Banco do Brasil, o que é obrigatório para facilitar no 

recebimento das diárias, mas com este DE não tem como todos os conselheiros se 

deslocarem por falta de condições, nem todos terão o dinheiro para pagar a viagem e 

serem ressarcidos depois. O Eduardo Malini e a Cláudia Chiaroni explicaram que por ser 

diária não precisa prestar contas, apenas trazer os comprovantes. A conselheira Aparecida 

frisou que o valor da diária é calculado e o valor é fechado, logo, o servidor terá que se 

adequar ao valor dispensado. O Presidente Marcelo terminou de explicar o plano de ação, 

dizendo que a idéia é fazer uma reunião no primeiro semestre no Teatro da Secretaria com 
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as ETECS, CAES, Dirigentes e órgãos controladores, como sendo uma vez por ano este 

encontro ou de seis em seis meses. O conselheiro Fábio sugeriu chamar os professores e 

alunos também, ele mencionou as faltas de tempero e frutas discutidos nas reuniões 

passadas como exemplo e a Cláudia Chiaroni reforçou o que já havia dito de que o 

dinheiro é repassado para as DEs e que elas repassam para as escolas, mas o que o 

conselheiro Fábio quis frisar é que os responsáveis não estão repassando os alimentos 

como devem e ele sendo professor sabe exatamente o que se passa dentro da escola, 

logo, seria justo os professores e alunos juntamente com os dirigentes participarem deste 

encontro anual no Teatro. A Gleice do DAESC apresentou o abastecimento e controle de 

escolas. Ela explicou que a escola precisa informar corretamente a quantidade de 

comensais. A escola é abastecida por ciclos, são nove e dura em torno de 20 dias cada 

ciclo. A escola recebe uma planilha que a direção atualiza diariamente. Quando a escola 

recebe a guia, o responsável, no caso a merendeira confere os dias (lote e validade)  se o 

produto está errado ela precisa recusar, se não recusar o produto (quantidade errada 

como exemplo) é recebido e não entra no estoque dela, porque se está errado a 

quantidade é porque é de outra escola. Se a quantidade for inferior ao que ela solicitou ela 

precisa informar para que seja mostrado no sistema que precisa ir o restante, para que 

seja abastecido corretamente. A conselheira Márcia perguntou se ainda controlam a 

inserção da pessoa que mexe no sistema. A Cláudia Chiaroni e a Gleice explicaram que sim 

e que depois de três dias se a escola não atualizar, aparece um alerta no sistema em 

amarelo. A Gleice consegue acompanhar o trâmite da entrega do produto, se ele foi 

entregue, quando e como. A conselheira Márcia explicou que algumas escolas, por medo 

de ficar sem o alimento não pede mais por ter apenas 300 comensais, só que as crianças 

que estão lá comem e repetem e se faltar, faltou, ou seja, as merendeiras também 

precisam saber trabalhar com porções, podem ter 300 comensais, mas devem calcular que 

alguns comem mais do que os outros para não faltar. Elas precisam fazer a quantidade 

certa para não sobrar e nem faltar. O conselheiro Fábio quis saber se o hortifruti também 

é verificado pela DE, ele disse que na escola que ele trabalha só chega maçã, repolho e 

banana verde. A Gleice explicou que a merendeira precisa saber receber. Se a banana está 

verde não pode receber, precisa falar com o produtor porque se a banana é para ser 

consumida naquela semana, então precisa estar madura. Precisa notificar a empresa, para 
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que a ação seja efetiva. Não adianta ficar com medo de não receber o produto se fizer a 

reclamação, a empresa para não se prejudicar entrega no mesmo dia o produto não 

aceito, é só ligar para a diretoria de ensino comunicando o ocorrido e eles tomarão as 

devidas providências. A conselheira Lindinalva disse que a EE. Walter Ribas está com falta 

de tempero, óleo e ela, o diretor e uma merendeira precisaram levar de casa para 

abastecer a escola. A Cláudia Chiaroni disse que irá investigar e entrará em contato. O 

Conselheiro Marcelo falou das escolas sem cozinha. O Eduardo Malini disse que a EE 

Cidade Seródio serve almoço sim e não só a merenda emergencial, explicou que eles não 

possuem cozinha e que a refeição é feita no Grotwskovitz. Já no Ascendino Reis o 

conselheiro Marcelo disse que a escola quer cozinha e a Cláudia Chiaroni disse que quando 

fizeram a inspeção lá a própria direção falou que não queria cozinha. O Eduardo Malini 

disse que pediu um diagnóstico de todas as escolas para ver como eram as cozinhas e no 

Ascendino Reis a Gleice disse que a própria nutricionista falou que não queria fruta. O 

conselheiro Marcelo disse que em sua visita a direção sugeriu que a cozinha fosse feita em 

uma das quadras. A Gleice pediu os relatórios feitos por ele e pela Aline em sua visita 

recente às duas escolas. A conselheira Lindinalva reclamou da cantina na escola e disse 

que vários alunos pedem comida por aplicativo e os motoboys entregam. A conselheira 

Legiane quis saber como os motoboys entregam na escola sem a permissão da direção, 

pois não é permitido entrega de comida. Com este questionamento a Gleice explicou que 

já está sendo montado um grupo de trabalho para que as cantinas sejam suspensas e 

informou que irão tomar providências quanto estas entregas irregulares na escola. O 

Eduardo Malini disse que existe ATA sobre a EE Ascendino Reis, dizendo que não queriam 

cozinha, logo ao invés de transferir os alunos para as escolas próximas, a escola inteira foi 

para o prédio do Grotwskovitz, mas o projeto para fazer a cozinha está sendo planejado. 

Não tinha convênio com a FDE, mas agora tem. O conselheiro Fábio comentou sobre 

Barueri, ele perguntou para o Eduardo Malini se realmente irá fechar a EE. República de 

Cuba para ser demolida e no lugar construir um estacionamento de estádio de futebol. O 

Eduardo Malini disse que não tem nada sobre esta informação, mas que irá verificar. 

Também o conselheiro quis saber sobre a baixa aceitação de alimentos por aluno. A 

Cláudia Chiaroni disse que estão reajustando o cardápio para o próximo ano, o produto 

mais rejeitado pelos alunos é o Atum, mas alguns produtos precisam ser colocados no 
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cardápio por valor nutricional, logo, a Polaca voltará para o cardápio. A conselheira 

Legiane perguntou se é devolvido todo o congelado que contém algum problema, ou, só o 

pacote em questão. A Cláudia disse que é TODO, ela usou o exemplo da Polaca, se ela 

chega descongelada, a escola avisa a DE que não recebeu por estar descongelado. O 

fornecedor imediatamente precisa reabastecer aquela guia pendente. Neste caso a 

entrega é rápida. Agora, não pode recusar, não avisar a DE e não da baixa no sistema, 

desta forma ficará mesmo sem o item. É simples, se comunicar da forma correta será 

reposto. As guias são específicas, uma para cada produto. O conselheiro Fábio questionou 

se não poderiam congelar, mudar o lote e entregar novamente. A conselheira Márcia 

explicou que não existe a possibilidade, dado que um alimento que é descongelado e 

congelado novamente fica com a aparência e embalagem diferentes. O Eduardo Malini 

disse que para o início do ano pode ser que haja falta de carne dado ao valor da mesma, 

mas que este item já está sendo providenciado. O conselheiro Marcelo mencionou a 

quantidade dos ovos agora no final do ano. A Cláudia Chiaroni explicou que em novembro 

e dezembro foram reduzidos para não haver perda, mas que para o início do ano já está 

normalizado. Ela explicou que a ATA de registro de preço tem um ano de validade e que a 

nova já está em andamento. A Gleice mostrou fotos do Centro de Distribuição em 

Cajamar, o contrato está sendo renovado. Ela mostrou o sistema online onde a diretora da 

escola preenche os dados das guias, é no GDAE. A conselheira Márcia disse que nas 

gestões anteriores, nas visitas, ela pedia para ver como estava o estoque, a direção 

entrava no SAESP e mostrava se estava tudo atualizado diariamente. A Gleice explicou que 

a escola pode fazer remanejamento de produtos que estejam em excesso e poderão 

estragar, ou, falta de produto. Ela pode pedir para a escola próxima, é só entrar no sistema 

e pedir 30kg de arroz para quinta e sexta-feira (exemplo). No sistema ela faz o 

remanejamento deste produto, aí vai na escola que ela remanejou e pega o arroz e a guia. 

Aí a escola recebe o remanejamento e os 30kg de arroz vai para o sistema da outra escola. 

A Cláudia e a Gleice conseguem verificar todo o status do produto pelo sistema. A Gleice 

disse que em cidades pequenas o remanejamento só é feito por carro oficial, aqui em São 

Paulo é mais complicado pelo tamanho. A conselheira Legiane quis saber sobre o estudo 

da contratação de nutricionistas para o estado. O Eduardo Malini disse que na rede 

existem professores com formação em nutrição e a idéia é que estes profissionais sejam 
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afastados para trabalhar na área. O CECANE é um braço da FNDE a Cláudia explicou e o 

conselheiro Fábio quis saber se não estariam “descobrindo um santo para cobrir o outro”, 

a Cláudia explicou que deixaram bem claro que sem este profissional não dá para 

trabalhar. Serão apenas profissionais que não sejam professores essenciais, para não 

defasar. O conselheiro Marcelo questionou novamente sobre as merendeiras e controle 

de ponto das mesmas. O Eduardo Malini disse que nesta escola Grotwskovitz, a vice-

diretora mostrou que na EE Cidade Seródio havia apenas uma manipuladora de alimentos 

para fazer 300 refeições (exemplo a quantidade), as merendeiras fazem um bem bolado 

entre elas. A vice-diretora disse que não faz nada em relação á cozinha da escola. Ela não 

sabia exatamente nada sobre a quantidade de merendeiras e cardápio. O Eduardo Malini 

disse que a estava alertando sobre os pontos que precisavam ser corrigidos. A Cláudia 

disse que além das visitas estão montando um manual para as DEs, sobre o que as 

diretoras precisam observar diariamente nas cozinhas. O Eduardo Malini disse que assim 

que saísse da reunião iria ligar para a Dirigente responsável. Nada mais tendo a 

acrescentar, eu, Mirian Fidelis Guimarães, Secretária Executiva do CEAE-SP, redigi a 

presente ata que será assinada por mim e por todos os presentes. 

 

 

São Paulo, 02 de dezembro de 2019. 
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