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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA 

20 de fevereiro de 2020 

 

Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às 10h (dez horas), na Sala 

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

reuniram-se ordinariamente, conforme Convocação nº 002/2020 (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, Anatalina Lourenço da Silva, João Vitor dos Santos, Angélica 

Marques de Pina Freitas, Aline e Silva Tenório, e os visitantes Douglas Maggi e Vera 

Câmara. A reunião começou às 10h30 com o conselheiro Fábio dizendo que não gostou do 

andamento que a reunião passada havia tomado. Achou que não teve nenhuma mudança 

e que pegou o conselheiro Marcelo falando que ele é muito APEOESPE e isso o deixou 

extremamente incomodado. O conselheiro Marcelo disse que ele, Fábio trás uma pauta a 

parte, pelo anseio de querer ajudar acaba falando de outras terceirizações que não sejam 

da alimentação escolar, como por exemplo falar da limpeza, falar das merendeiras, dos 

funcionários e isso não dá para questionar por conta do tempo, logo, devendo manter-se a 

pauta do dia, que nesta reunião será sobre a alimentação escolar. O conselheiro Fábio 

pediu desculpas, disse que havia feito uma crítica construtiva e nunca imaginou que isso o 

teria incomodado tanto. A conselheira Legiane sugeriu que seria louvável o conselheiro 

Marcelo avisar sobre outras reuniões que não sejam as mensais no grupo, mesmo sabendo 

que nem todas as reuniões sejam necessários a presença dos conselheiros, mas que seria 

interessante o grupo ser avisado antes do que se depararem com fotografias e links nas 

mídias sociais e ficarem sabendo apenas naquele instante. Ela sugeriu que dependendo da 

reunião, que seja avisado no grupo para que pelo menos dois conselheiros possam se 

programar e participar. O conselheiro Marcelo disse que no dia vinte e sete de fevereiro, 

às dez horas da manhã terá uma reunião com o CECANE e no dia trinta e um de março 

outra reunião, só que desta vez na Diretoria de Ensino Guarulhos, ele abriu sua agenda de 

Presidente do Conselho de Alimentação Escolar para o grupo e para quem puder e tiver 

interesse participar. A conselheira Aline começou a expor sobre a reunião que havia feito 

no dia seis de fevereiro com mais dois conselheiros, O Presidente Marcelo e a vice-
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presidente Márcia. O conselheiro Fábio disse que ele foi censurado quando sugeriu que os 

encontros regionais do CAE começassem pelos pólos menores, seria mais viável do que 

começar pelo pólo maior, que na opinião dele é errado, ele acha que os encontros devem 

ser feitos pós eleição. Desta forma ele não se sente inserido e pode pensar o que ele 

quiser. A conselheira Aline explicou que a idéia de fazer a reunião sem convocá-los foi 

porque a Consultoria Jurídica fez o Parecer e o advogado disse que precisava das datas dos 

encontros para fazer um cálculo para tentar pedir a diária antecipada, tanto para os 

eventos, viagens e encontros regionais, já que hoje por conta do Decreto as diárias são 

pagas pós viagem e que muitos conselheiros não tem condições de viajar e pagar antes e 

receber só depois,  por isso ela precisou fazer esta reunião, para ter as datas do encontros 

para a Consultoria Jurídica fazer os cálculos, mas deixou claro que as datas estão sujeitas à 

mudança. A conselheira Aparecida disse que se colocou no lugar da Aline e que teria feito 

a mesma coisa por conta da exigência da Consultoria Jurídica e que por estarmos em ano 

eleitoral será um pouco mais complicado. O conselheiro Marcelo disse que entendeu o 

que o conselheiro Fábio disse, mas que a atitude da conselheira Aline foi correta pela 

exigência da Consultoria, ela fez o que precisava ser feito naquele momento. A conselheira 

Márcia disse que Guarulhos foi escolhido por falta das diárias mesmo, então, pensando 

por este ângulo todos os conselheiros poderiam participar do evento sem a necessidade 

das diárias já que seria perto e não precisaria dormir, podendo voltar no mesmo dia. O 

conselheiro Marcelo concordou com a conselheira Aparecida que este ano por ser eleitoral 

será meio complicado. A conselheira Aline disse que as datas foram escolhidas só para não 

perdermos tanto tempo na reunião mensal, mas que estão abertas à modificação. Então, 

por unanimidade ficou decidido que o primeiro encontro será em abril, em Caieiras e que 

Guarulhos ficará para 2021. A conselheira Aline explicou o motivo do encontro do pólo São 

Paulo ser feito no Teatro Fernando de Azevedo aqui na Secretaria Estadual de Educação, 

desta forma a reunião mensal do Conselho seria realizada logo após, no horário da tarde. 

A conselheira Anatalina queria saber se é o Conselho de Alimentação Escolar que está 

organizando os encontros, ou, se são algumas pessoas do Conselho que já trouxeram um 

esboço pronto apenas para apresentar aos demais. A conselheira Aline explicou que esta 

decisão de fazer um esboço da programação dos encontros foi apenas por conta da 

exigência da Consultoria Jurídica, e que seria exposto na reunião de hoje para fazerem as 
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alterações necessárias de acordo com os outros conselheiros, mas que ninguém a deixou 

explicar o motivo de estar semipronto o encontro. O conselheiro Fábio disse que 

questionou que o tamanho dos pólos é importante e deveria começar por um pólo menor. 

Ele disse que mantém que está desconfortável e o conselheiro Marcelo abriu mão, 

Guarulhos não será mais o primeiro. O conselheiro Fábio disse que estava do outro lado da 

praça no dia seis, dia da reunião e que teria participado se alguém tivesse enviado uma 

mensagem no grupo avisando. A conselheira Anatalina disse que é necessário mesmo que 

todas as reuniões que não sejam as mensais, sejam comunicadas com antecedência. Ela 

disse que discorda que tudo esteja pronto, que todos devem opinar e a melhor proposta 

ser realizada. Ela pediu desculpas pelas ausências e reiterou que será mais participativa e 

disse que a única coisa que ela quer saber é de como anda a alimentação escolar, as 

denúncias e as visitas, pois a alimentação neste início de ano foi bem caótica. A 

conselheira Márcia explicou novamente como foram decididos os encontros, disse tudo o 

que a conselheira Aline havia dito e novamente todos concordaram que Guarulhos não 

será o primeiro. Ela explicou que São Paulo pode ser o primeiro passo para nos ensinar a 

montar um bom evento, entender a questão da terceirização e poder construir um 

documento válido. Foi sugerido a construção de grupos de trabalho para os encontros. A 

conselheira Legiane sugeriu que o convite seja bem direcionado para as nutricionistas para 

que sejam liberadas no dia, caso contrário as prefeituras não liberam se o convite não 

especificar a importância da participação das mesmas. Ficou decidido que o primeiro 

encontro de São Paulo será no dia vinte de março das 10h00 às 12h00 e a reunião mensal 

do Conselho Estadual de Educação das 13h00 às 16h00. Virá o CAE municipal, 

nutricionistas e Diretorias de Ensino. A conselheira Aparecida disse que a demanda será 

menor porque São Paulo só tem o CAE do município, desta forma serão menos dúvidas. 

Depois de São Paulo, o primeiro encontro será em maio já com uma estrutura definida que 

será adquirida com o encontro de São Paulo. A conselheira Márcia sugeriu já criar o grupo 

de trabalho, se reunir com a idéia de criar uma estrutura para ser replicada para as outras 

regiões, a estrutura, o café, o local e etc. Os conselheiros que farão parte do grupo de 

trabalho serão: Angélica, Fábio, Márcia, Legiane e João Vitor. O conselheiro Marcelo disse 

que dia trinta e um de março ele fará uma palestra na faculdade, ele estará indo 

representar o CAE. A conselheira Anatalina disse que qualquer um pode representar o 
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CAE, só não pode decidir nada pelo CAE. O conselheiro Marcelo disse que irá colocar todas 

as suas agendas no grupo. A conselheira Aline disse que o grupo de trabalho precisa criar 

um grupo no WhatsApp. A conselheira Legiane acha que como para o primeiro encontro 

tudo já estava praticamente pronto, inclusive com o local reservado, seria mais plausível 

votar se este encontro seria feito, ou, se começariam um novo do zero. A conselheira 

Aparecida disse que algumas reuniões o Presidente tem sim o direito de participar de 

reuniões sem o acompanhamento do CAE, às vezes ele é convidado e não o Conselho. O 

conselheiro Fábio, discorda. A conselheira Márcia quis saber se os encontros de maio que 

seria em Caieiras, junho que seria em São Bernardo e agosto que seria em Santos 

poderiam permanecer. O conselheiro Marcelo acha sensato encerrar em agosto os 

encontros neste ano de 2020 por conta das eleições. A conselheira Legiane disse que 

supondo que a reunião de São paulo seja mesmo no dia 20 de março, se caso haja 

necessidade de se fazer uma reunião antes desta data, se o grupo precisa ser avisado e foi 

resolvido ali na hora que não havia necessidade de avisar. A conselheira Márcia sugeriu 

que quando ocorrer uma denúncia, seja registrado em ATA. A conselheira Anatalina 

sugeriu fazer um cartaz explicando o que significa o CAE, com os dados para enviar para as 

escolas. Pedir para as dirigentes enviar para as escolas e deixarem no quadro de avisos 

bem visível aos demais. A conselheira Márcia sugeriu que a aprovação do regimento 

escolar seja na próxima reunião mensal. A conselheira Aparecida entendeu o que a 

conselheira Anatalina disse, o cartaz seria para colocar no mural da escola, a própria 

diretora pode imprimir e colocar no mural. A conselheira Legiane disse que mudou a 

presidente do Conselho Regional de Nutricionistas – CRN. O conselheiro Marcelo pediu 

para todos darem uma lida no regimento escolar que na próxima reunião será discutido 

para a aprovação e publicação em Diário Oficial. Para a próxima reunião a pauta será 

regimento interno, apresentação do grupo de trabalho e cronograma de visitas. 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, 20 de fevereiro 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  

 

 

    

 

 

 


