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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA 

29 de janeiro de 2020 

 

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, às 13h (treze horas), na 

Sala do Miniauditório, situada à Praça da República, 53 – subsolo – Centro – São Paulo – 

SP, reuniram-se ordinariamente, conforme Convocação nº 001/2020 (Anexo 01) e Lista de 

Presença (Anexo 02), os Conselheiros: Aparecida Demambro, Fábio Santos Silva, Legiane 

Rigamonti, Marcelo Colonato, Márcia Cristina Pereira da Silva Thomazinho, Lucinete 

Rodrigues de Sousa Silva, Fábio Santos Silva, Dr. Haroldo, Secretário Executivo da 

Secretaria Estadual da Educação, Lúcia Bertonha, representante do CRN, Ana Laura 

Amorim, representante do CECANE, Nathalia Eroles do DAESC, representando a Cláudia 

Chiaroni Afuso, Diretora do DAESC que estava em Brasília, Ailton Moretti da Empresa 

Tropical e Ronaldo Moretti, também da Empresa Tropical. O Conselheiro Presidente 

Marcelo Colonato declarou, às 13h00 (treze horas), aberta a reunião e iniciou agradecendo 

a presença de todos, explicou a mudança de sala, o porquê de não estarmos nos reunindo 

mais na sala do Plenário do Conselho Estadual de Educação, ele explicou que lá ficava mais 

complicado por sermos em um número maior e estarmos talvez atrapalhando os 

funcionários daquele setor, já que o que separa o plenário das demais salas é uma 

divisória. Somos muito bem atendidos no ano passado em nossas reuniões, mas como 

temos o Miniauditório disponível, seria melhor e mais viável a reserva deste espaço para 

ser um local fixo de reunião, com espaço para muitas pessoas que quiserem assistir ás 

reuniões e com um certo isolamento na acústica, não deixando escapar algum som que 

possa vir a atrapalhar as reuniões nas salas ao redor. Desta forma, o texto para a 

convocação em Diário Oficial foi alterado para “convoco os senhores conselheiros, 

titulares, suplentes e a sociedade civil” já que é uma reunião aberta ao público e neste 

novo espaço teria lugar suficiente para todos os convidados. Explicou ainda que convidou 

todos os órgãos de controle para esta reunião que será sobre a questão da terceirização 

da alimentação escolar, sendo um documento mais atualizado que da última audiência 

pública realizada em 22 de outubro de 2019, sendo apresentado pela Nathalia do DAESC, 

representando a Cláudia Chiaroni, Diretora do departamento que se encontra em Brasília, 

e o nosso Plano de Ação 2020 para os órgãos convidados seriam eles Tribunal de Contas 
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do Estado,  Tribunal de Contas da União, Ministério Público, CRN que está representado 

pela Lúcia, CECANE que está representado pela Ana Laura, os Conselheiros que estão 

presentes e infelizmente alguns não puderam comparecer, mas justificaram a ausência e o 

Dr. Haroldo que é o Secretário Executivo Estadual da Educação. A idéia seria mostrar o 

nosso Plano de Ação e a idéia de expandirmos nosso trabalho para estes órgãos que não 

compareceram e nem responderam aos e-mails que foram enviados. O Conselheiro Fábio, 

sugeriu que para as próximas reuniões colocassem uma mesa maior, na qual os 

conselheiros pudessem sentar todos e deixar a plateia para os visitantes, pois, fica meio 

ruim fazer uma reunião sentados um na frente do outro, o ideal seria um ao lado do outro 

para podermos olhar a pessoa nos olhos quando está argumentando. Os conselheiros 

Fábio e Aline sugeriram um app direto com a escola em que os alunos possam entrar em 

contato direto com a SEDUC, a Aline disse que é o app que já existe, mas que precisa de 

algumas alterações, então o conselheiro Fábio disse para fazer um ofício cobrando, 

perguntando se ele está funcionando e porque ele não tem um painel de gestão, desta 

forma não dá para acompanhar as respostas e, se um relatório, vem uma planilha em excel 

enorme e com poucas informações. O conselheiro Marcelo disse que no dia anterior, 28 

de janeiro, ele esteve na SEDUC em uma reunião com o secretário Estadual de Educação 

Rossieli Soares, e o próprio Marcelo sugeriu fazer outra reunião, desta vez com o Conselho 

Estadual de Alimentação escolar para que ambos possam se conhecer. Na reunião do dia 

anterior foram abordados vários assuntos, dentre eles a terceirização, o conselheiro 

Marcelo ainda não deu nenhum posicionamento, ele disse que o conselho tem uma 

posição e como não depende apenas dele, não entraria neste mérito. O Secretário 

também mencionou que quer uma aproximação do Conselho com a SEDUC (Secretaria 

Estadual de Educação) e gostou da idéia dos encontros regionais, o Marcelo apresentou 

uma idéia e o Secretário sugeriu serem feitos 2 encontros, no qual um seria sobre a 

agricultura familiar para que o Estado também entenda o que tem de agricultura familiar, 

o que pode ser comprado, já que um valor muito alto ficou parado e que era para ser 

investido na agricultura familiar e não foi, o Secretário falou muito da melhoria na 

qualidade do cardápio, aquela questão que foi discutida na consulta pública. Foi 

mencionado novamente o assunto sobre as diárias, que se não forem regularizadas a 

questão de serem pagas antes das visitas às escolas e não depois, não poderão ser 
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realizados os encontros regionais, as visitas às escolas mais distantes, nem nada 

relacionado ao plano de ação 2020, apenas visitas próximas. O decreto precisa ser 

adequado, caso contrário não poderá ser feito as atividades de que o conselho necessita 

fazer por lei e aí até para fazer a prestação de contas será prejudicial, como avaliar algo 

que não foi fiscalizado? O prejuízo será muito maior. Foi conversado também sobre a 

questão dos contratos para ver se diminuía, são 27 contratos que tem na alimentação, 

estão tentando diminuir para 6 pelo menos, mais enxuto porque não dá para ser 27, é 

muita coisa, até porque para fiscalizar é complicado. Foi falado também das duas visitas 

que foram feitas nas escolas que não possuem cozinha, o conselheiro Marcelo deu até um 

exemplo da questão da terceirização, que as escolas que são terceirizadas não da 

alimentação, mas do preparo, manipulação e limpeza, deu para perceber nestas visitas 

que não está funcionando muito bem. A conselheira Aline explicou que o estado de São 

Paulo, tem uma orientação geral, é contratada a empresa da limpeza, um exemplo, é 

contratado o metro quadrado e a empresa é quem irá dizer quantas pessoas precisam 

para manter a limpeza daquele espaço, mas já está sendo analisado uma mudança na PGE, 

um número mínimo, outro exemplo, para aquele metro quadrado é necessário 5 

funcionários, porém a quantidade mínima é 3. A meta da SEDUC é conseguir colocar o 

número mínimo de acordo com a orientação da empresa, desde que o serviço seja 

entregue sem prejudicar a escola e a empresa. O conselheiro Marcelo disse que a  reunião 

com o Secretário foi tranquila, em momento algum ele disse que não faria algo, muito pelo 

contrário, mostrou-se solicito, fazendo sugestões e dizendo que resolverá o que precisa  

da melhor forma possível (diárias antecipadas), inclusive foi convidado para participar da 

reunião de hoje, mas já estava com a agenda comprometida no mesmo horário. A Nathalia 

do DAESC foi chamada para apresentar o procedimento sobre a terceirização da 

alimentação escolar, ela explicou que trabalhava em outro setor da SEDUC que não era 

alimentação escolar, assim com a Cláudia a atual diretora também veio de outro 

departamento, então as ideias de ambas são diferentes e em muitas coisas elas discordam 

da forma como era praticado anteriormente, então por virem de fora, elas conseguiram 

enxergar talvez o vício que era feito e que formas diferentes poderiam ser feitas para 

melhor aproveitamento e trouxeram isso para o departamento. Estão buscando as 

melhores formas para agregar, antes de colocar em prática, se reunindo com outros 
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departamentos para buscarem formas mais acertativas. No caso do hortifruti, ele foi 

executado de uma forma em 2016 e 2017, de outra forma em 2018 e novamente de outra 

forma em 2019 e para 2020existe uma nova proposta. Em 2019 estava desmembrado em 

mais processos, desta forma o DAESC passou a reavaliar, qual era o ganho da escola, 

agrupando-os mais, ou, não? Na questão logística, quais as regiões que são mais 

próximas? Como desmembrar isso para não ficar um lugar aqui e o outro lá longe e se 

ficar, como será mais vantajoso e econômico? Então, tudo isso está sendo estudado, antes 

de dizer como acham que será melhor a realização, até na quantidade de lotes, maior ou 

menor? O que é mais viável? Levando tudo isso em conta, lembramos como são 

importantes também as experiências anteriores, e aproveitando que a Nathalia veio de um 

setor licitatório possa contribuir de uma forma mais eficaz. A CJ (Consultoria Jurídica) 

expõe no Parecer dela que essa divisão de lotes é uma decisão completamente técnica, ela 

não opina por não ser dúvida jurídica, mas além dessa parte técnica de ter o 

abastecimento de questões logísticas, quais são os entraves na parte da licitação? Em que 

momento restringir a participação de alguém por ser muito grande, ou, por ser muito 

pequeno, ou, por ser desmembrado demais? Todas essas características precisam ser 

observadas, desta forma, em 2019 tiveram estes contratos e para 2020 foram feitas uma 

reavaliação e acredita-se que venha com uma nova proposta, até por conta de 

judicialização, impugnação no Tribunal de Contas que a SEDUC já passou por isso e 

impactou demais, então se não for bem avaliado, pensado e desmembrado 

razoavelmente, caso ocorra algum processo no Tribunal de Contas ou judicialização e este 

grupo for muito grande, o impacto será maior. Logo, todas as ATAS, termos de referência, 

questões logísticas de divisão em lotes, de agrupar produtos no mesmo processo estão 

sendo repensados. Porque não fazer 10 licitações com 10 produtos cada uma? Tudo isso 

está sendo avaliado com calma. Ela ainda disse que por estas razões o documento base da 

consulta pública não tenha evoluído muito tanto que a apresentação que ela nos 

apresentou continua sendo a mesma, até porque como está no período de volta às aulas 

ele é a prioridade no momento. Quanto aos cardápios escolares, estes precisam estar 

muito bem definidos e estruturados, independente de serem terceirizados, ou, não. As 

formas de fornecimento dos gêneros alimentícios são duas: centralizado quando a 

responsabilidade é da SEDUC, ela faz a distribuição dos gêneros, o armazenamento 
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quando não é pontoa a ponto e depois a distribuição nas escolas, além da mão de obra, 

parte dela hoje temos servidores estaduais que é um cargo que foi extinto, mas que 

existem ainda alguns funcionários que não se aposentaram, ou, não foram exonerados, já 

que não houve mais concurso público. Estes funcionários são os responsáveis pela 

manipulação destes alimentos. Para esta função existem funcionários terceirizados, abre 

licitação e contrata uma empresa e ela disponibiliza os funcionários que farão este serviço, 

incluindo limpeza e manutenção de cozinha. Quando não existe esta contratação 

terceirizada, a responsabilidade da limpeza é da parte da escola, pois o Estado não tem 

uma empresa vinculada, manutenção de cozinhas está embutido no controle da 

manipulação da alimentação. A outra forma de fornecimento é a descentralizada que é 

quando os recursos são repassados para os municípios e por meio dos convênios que são 

firmados eles ficam responsáveis por executar a mão de obra, distribuição de gêneros, o 

que envolve fica responsabilidade dele pelo recebimento desse recurso financeiro. O 

conselheiro Marcelo contou novamente sobre a experiência das duas visitas às unidades 

escolares em Guarulhos. Na EE. Cidade Seródio que já está terceirizada neste quesito de 

mão de obra e equipamentos. Foram apontados nesta visita de no máximo duas horas, 

umas 10 falhas, como por exemplo o filtro de água que prepara a alimentação vencido há 

mais de 6 meses, dedetização da cozinha também vencida e está sob a responsabilidade 

da empresa terceirizada, questionada a vice-diretora, ela disse não ter o controle de 

funcionários, no caso as merendeiras, quem fiscaliza é a própria empresa, ou seja, se o 

funcionário não compareceu não é responsabilidade da escola. A nutricionista não pode 

passar o telefone para a diretora da escola, a empresa não autoriza. Isto significa que 

neste quesito de terceirização não está funcionando, pelo menos nesta escola, para casos 

similares, existe alguma punição dentro do contrato? Como é feito? Precisa comunicar 

qual pessoa quando não está sendo entregue o que foi acordado? A Nathalia disse que o 

que ela tinha para esclarecer era mais uma questão da visão do que está previsto e não da 

parte onde entra visita de escolas, não é algo que ela fez, ou, faça, já que veio de uma área 

em que apenas avaliava os processos e licitações. Nesse caso, ela acredita que a COFI que 

é o setor financeiro, tem um centro de convênios e contratos e que eles atendam mais a 

parte de capacitação e orientação dos servidores para que eles façam o acompanhamento 

destes contratos. Dentro da estrutura do contrato de manipulação todas essas 
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responsabilidades são da empresa, como a troca do filtro, a limpeza da cozinha, a 

dedetização da mesma, a responsabilidade sobre qualquer problema com o aluno, 

exemplo se ele ingerir algo feito com a água sem a troca do filtro e passar mal, a 

responsabilidade é da empresa e não do Estado. A escola, o vice-diretor, ou, a pessoa que 

foi designada para se fiscal e gestor é quem precisa acompanhar a empresa, ela precisa 

pegar o termo de referência, o contrato e saber quais são as obrigações de cada um, só 

então ela poderá fiscalizar e notando algo que não se adeque ao contrato, com estes 

documentos em mãos cobrar e caso a empresa não execute aplicar a punição que será o 

desconto no pagamento do serviço ofertado. A conselheira Aline observou que o 

secretário na reunião, mencionou que ele percebeu que não existe uma formação para 

quem está na DE, para saber como cobrar estas faltas. É preciso pensar em uma 

reestruturação dos cargos nas escolas, um exemplo é o cargo de vice-diretor que é aberto, 

ou seja, substitui a função do diretor, precisa de uma mudança do coordenador 

pedagógico para coordenador de gestão e aí ele faria estes acompanhamentos, pois sua 

responsabilidade seria acompanhar o processo da administração escolar, desta forma será 

mais fácil ele cobrar os serviços, pois está ali para fiscalizar. A representante do CECANE 

Ana Laura explicou a forma como o tramite para chegar a notificação na escola demora, 

ela disse que precisa ser estudada esta forma melhor para ser viável e rápida. Questão de 

equipamento e mão de obra precária. Ela disse que é preciso um fiscal. A conselheira 

Legiane disse que a empresa que ela trabalhou, tinha um nutricionista que cuidava desses 

pontos e realmente a empresa era punida quando não cumpria o contrato. A conselheira 

Aparecida explicou que existe 2 decretos que diz sobre o vice-diretor, que ele tem sim o 

dever de cuidar e saber como está a cozinha da escola, ele não dará ordem para o 

funcionário terceirizado, mas pode e deve comunicar o responsável a falta que ele 

verificou, pedir a reparação e se for o caso punir pela falta. Para cada 10 escolas há 1 

nutricionista que ela comunica o que está errado na escola. Para a Nathalia do DAESC a 

fiscalização não depende de ir atrás de melhorar caso ocorra a terceirização, não é porque 

terceirizou que deve deixar a fiscalização apenas para a empresa, se não conseguirem 

solução para todos estes e outros problemas que estão analisando, não haverá a 

terceirização. A conselheira Márcia sugeriu para não terceirizar a fiscalização e sim o 

controle social. O conselheiro Fábio disse que o Secretário Rossieli com todas as mudanças 
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e alterações na grade, precisa escutar a ponta e ouvir mais. Um exemplo é o horário de 

intervalo de um turno para o outro, sobrará 25 minutos e como uma única pessoa 

(faxineira) conseguirá limpar 9 salas em apenas 25 minutos? No exemplo de uma escola 

com apenas 9 salas de aula. A Nathalia do DAESC disse que foi feita uma contratação 

emergencial para o Centro de Distribuição (CD) em Cajamar, pois não foi concluído a 

tempo, este contrato será até junho de 2020. O conselheiro Marcelo lamentou a ausência 

dos órgãos controladores que foram convidados e que não responderam aos e-mails e 

ligações. A representante do CECANE Ana Laura sugeriu que para os encontros regionais, 3 

horas de duração é um período muito curto, dada a quantidade de tópicos a serem 

discutidos. O conselheiro Marcelo ficou de discutir com ela depois um horário que seja 

melhor. Como o primeiro encontro será em Guarulhos, servirá de base para saber se o 

período de 3 horas é muito pouco, ou, se 4 horas seriam suficientes.  O Secretário 

Executivo Dr. Haroldo explicou as dificuldades que tiveram no Espírito Santo quando 

implantaram a terceirização, mas que no decorrer do tempo foi a melhor coisa que 

fizeram. Ele disse que não será algo rápido e simples, que precisa ser bem pensado e com 

responsabilidade. Disse que ficou mais barato também e agradeceu o convite para 

participar da reunião. Disse para seguirmos em frente, que não existe nenhuma hipótese 

de uma mudança como essa ser feita na calada da noite, ou, com informações escondidas, 

tudo precisa ser transparente, porque depois terá que prestar contas no Tribunal. Disse 

que precisamos nos precaver porque São Paulo tem uma tradição de problemas com o 

CAE e não queremos fazer mal feito, se for fazer, que seja bem feito e com absoluta 

transparência, com critério, com dados objetivamente e que tudo deve ser feito, sempre 

pensando nas crianças, no melhor para elas. 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, 29 de janeiro de 2020. 
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Conselheiros Titulares:  Conselheiros Suplentes: 

 

 

         

 

Marcelo Colonato 
Presidente do CEAE-SP 

 Legiane Rigamonti 
Conselheira 

   

  

Márcia Cristina Thomazinho 
Vice-Presidente 

 Angélica Cristina 
Conselheira 

 

 

 

  

 

Aline Tenório 
Conselheira 

 Lucinete Rodrigues 
Conselheira 

 

 

  

  

 

Roberta Gama 
Conselheira 

 Andréa Silva 
Conselheira 

 

 

  

  

 

Lindinalva Teodoro 
Conselheira 

 Anatalina Lourenço 
Conselheira 

 

 

  

  

  

Aparecida Demambro 
Conselheira 

 Fábio Santos 
Conselheiro 
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João Vitor dos Santos 
Conselheiro 

 

 

 

                    Mirian Fidelis Guimarães 
             Secretária Executiva  

 

 

    

 

 

 


