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Ata de Reunião Extraoidinária do Conselho de AHmemação Escolar - CAE
Ao primeiro dia do mês de junho de dois mil e dezessete, às 7:30 horas, estiveram
reunidos na Biblioteca da Secretaria Municipal de Educação, em reunião extraordinária,
os membros da Comissão de Prestação de Contas do Conselho de Alimentação Escolar-
CAE: Leila Paes da Silva, Marcos Rosa de Oliveira e Sandra Helena Tinós. Os
conselheiros retiraram a documentação para a análise no setor de finanças da SME. Vale
registrar alguns apontamentos realizados a partir da verificação da documentação: 1)
Uma parte gêneros alimentícios devem ter como origem a agricultura familiar praticada no
regional rio-clarense. Em 2016, quanto ao fornecimento de produtos in natura, foi atingido
o montante de 29,5%, percentual inferior ao exigido pelo programa (30%). Na verificação
das notas fiscais dos produtos entregues nas escolas foi observado que não foram
fornecidos muitos dos itens listados no contrato de chamada pública no. 01/2016. A
análise das notas fiscais evidenciou algumas incongruências quanto -ao que está nas
notas e aquilo que é fornecido na escola. Para exemplificar este apontamento, foi
escolhido por amostragem um item de nota fiscal (tomate salada) e realizado o
levantamento das quantidades e periodicidade da entrega. Foram emitidas 04 (quatro)
notas fiscais na data de 17/11/2016, sendo entregues 12172 Kg de tomate salada,
perfazendo o valor de R$ 50534,55. A quantidade expressiva do item tomate salada
evidencia algo desproporcional se observada a estrutura e necessidade da rede. 2)
Dimensionamento dos pedidos de farinha de trigo, sal, açúcar, margarina e fermento: é
necessário verificar junto ao Departamento de Alimentação Escolar - DAE como são
elaborados os cardápios e os tipos de preparos que envolvem estes produtos. 3} O mel,
produto oferecido como merenda, tem valor monetário elevado. É preciso verificar junto
ao DAE sobre o dimensionamento dos pedidos e a oferta na rede. 4) Foram identificadas
notas fiscais da compra de produtos como higien1zador de alimentos, Equipamentos de
Proteção Individual - EPI, embalagens, acessórios e peças para manutenção de
equipamentos, perfazendo o valor total de R$ 90.260,50. Deve-se considerar que os
recursos do Programa de Nacional de Alimentação Escolar - PNAE devem ser utilizados
somente para a compra de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar. 5) Na
verificação das notas fiscais referentes ao item carnes e processados, foram analisadas
por amostragem as notas fiscais relativas ao item camebovina do tipo Patinho em iscas,
cubos e moída. A quantidade de carne comprada é expressiva devendo ser questionado
ao DAE sobre o dimensionamento dos pedidos, visto que existem outros itens no portfólio
de produtos cámeos e foi constatado que há dias em que as escolas não oferecem
nenhum produto deste tipo. Finalizados os trabalhos deste dia, a documentação foi
devolvida no setor. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião na qual eu, Sandra
Helena Ti ' - ,!avrei a. fures . Iàta, as:' ~d por "!im e pelos demais
presentes: . ~ ~ '- .
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