
Ata de Reunião Ordinária do Conselho de Alimentação Escolar - CAE
Aos sete dias do mês de junho de dois mil e dezessete, às 8:00 horas, estiveram reunidos
nas dependências da Secretaria Municipal de Educação - Biblioteca, em reunião
Ordinária, os membros do Conselho de Alimentação Escolar - CAE: Sandra Helena
Tinós, Leila Paes da Silva, Marcos Rosa de Oliveira e Rachei Degasperi Budim Martineli.
A Sra. Sandra iniciou a reunião esclarecendo que houve a necessidade de adiantar a data
da ordinária em um dia para atender a um encaminhamento e apresentou a pauta, a
saber: ofício encaminhado pelo Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal
de Rio Claro, esclarecimento sobre as atividades do conselho e apresentação do Plano
de Ação para o período de 2017/2018. A presidente fez a leitura do ofício em questão: "O
Sindicato dos Trabalhadores do serviço Público Municipal de Rio Claro / SP, vem perante
Vossa Senhoria, solicitar que se faça averiguação e se tome as providências legais, em
relação ao assunto exposto. No dia 23 de meio, recebemos na sede do- Sindicato a
denúncia de servidores indignados, os quais reservamos o direito de não revelar os
nomes, de que cerca de 300 kg de carne da merenda tinham estragado no fim de abril por
problemas na câmara fria e que deveria ter ocorrido licitação para sua manutenção e não
foi feito. E que, diante dos estragos, os responsáveis pelo Departamento de Merenda e
pelos alimentos, estavam jogando água sanitária na carne estragada, mantida com as
demais e sendo descartadas dia-a-diâ no lixo do- NAtv1 paTâ' que não- se despertasse
alarde sobre o problema. Diante dessa informação, enviamos as imagens recebidas e o
relato a vigilância sanitária, pedindo averiguação dos fatos e a mesma, foi ao local e
CONSTATOU O DESCARTE IRREGULAR DE CARNES ESTRAGADAS, MULTANDO .
DEPARTAMENTO DE MERENDA. Todavia, até a presente data, a mesma não nos deu~~~~;:;::'
devolutiva escrita sobre o problema. Enviamos na da de hoje o seguinte ofício para eles:
'Senhor Agnaldo,' O Sindicato dos Trabalhadores do ServiçO' Pública Municipal de ~·o
Claro / S, vem perante Vossa Senhoria requerer uma devolutiva sobre a denúncia
encaminhada por e.mai! (coordenação. visarc@gmail.com) no dia 23 de maio às 15h38,
solícitando averiguação no Departamento de Alimentação Escolar sobre apodrecimento
de carnes e descarte irregular, enviando também 10 fotos, incluindo da temperatura da
câmara fria, que não condiz com a temperatura ideal para manutenção de alimentos
congelados em grande quantidade. Por contato telefônico, souoemos. que a averiguação
foi realizada na mesma semana e o descarte irregular confirmado, aguardamos o retomo
por escrito, que até o momento não tivemos, por isso estamos oficialmente solicitando. As
fotos não eram exclusividade do sindicato, percebemos em redes sociais que a notícia já
circula pela Rede Municipal de Educação e nós queremos dar os encaminhamentos
legais para o CAE - Conselho de Alimentação Escolare CACS-FUNDEB que acompanha
o uso da verba- da educaçiio pra que os mesmos tomem providências que Ihes forem
legalmente cabíveis. Tendo em vista a necessidade das informações referidas para
realização dos nossos trabalhos e representatividade junto ao funcionalismo público,
solicitamos a Vossa Senhoria respeito ao prazo de 10 (dez) dias para sua devo{utiva e ou
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manifestação, conforme previsto no art. 102 da Lei Orgânica do Município. Sem mais para
o momento, aproveito o ensejo par renovar protestos de consideração e apreço'. Diante
dessa situação, entendemos como parte interessada que vocês também possam e devam
solicitar o laudo de verificação para tomar as devidas providências. Estamos
encaminhando em anexo as imagens para esse Conselho e também enviaremos ao
CACS-FUNDEB para que possam acompanhar e tomar as providências legis que Ihes
cabem em suas representatividades. É pretensão enviarmos, quando totalmente
documentados para apuração do Ministério Público, mas devido a situação estar já
circulando em Redes Sociais, já comunicamos do andamento do caso. Sem mais para o
momento, aproveito o ensejo para renovar protestos de consideraçãO' e apreço. Prata.
Luciana de Lourdes dos Santos - Dirigente Sindical." Após a leitura do documento, o
ofício foi apresentado aos conselheiros para que eles pudessem fazer a verificação das
fotos em anexo. A Sra. Sandra informou que havia tomado ciência deste fato antes
mesmo da denúncia ser comunicada formalmente pelo Sindicato, mencionando que
haviam mensagens sobre o ocorrido circulando nas redes sociais. A conselheira Leila
mencionou que foi interpetada sobre o fato, mas respondeu que desconhecia a
informação. A Sra. Sandra comentou que foi convidada a participar de reunião a s~r .. ,..
realizada pelo CACS-FUNDEB na corrente data, período da tarde, porque o citado
conselho também recebeu ofício de denúncia do sindicato. Com base em conhecimen s .
técnicos sobre equipamentos de refrigeração e manutenção, o Sr. Marcos observou que
as instalações elétricas do Departamento de Alimentação Escolar - DAE não suportam as
câmaras frias. A Sra. Sandra relembrou sobre o episódio de perda de carne ocorrido no
início de janeiro deste ano e observou que até o momento aguarda os resultados da
sindiçància aberta para investigar tal fato; ela comentou que serão tomadas as devidas
providências por parte do conselho, ainda que tardiamente. Frente ao que foi discutido
decidiu-se pela solicitação de reunião de esclarecimento ao diretor do DAE, para então
definir sobre quais encaminhamentos serão tomados. Dando prosseguimento à pauta, a
Sra. Sandra observou que ocorreram várias renúncias de censelheiros, o que determinou
a necessidade de preenchimento das vacâncias. A Sra. Sandra comentou que no mês de
maio foram elaborados ofícios para entidades da sociedade civil e sindicatos, mas que
inúmeros problemas quanto ao encaminhamento da documentação impossjbilitaram o
andamento das eleições; ela ressaltou sobre a importância de se retomar o processo de
eleição o quanto antes. Foi informado que houve a prorrogação da prestação de contas
da alimentação escotar para a data de t5 de junho. Em função desta demanda e do
número reduzido de conselheiros, desde maio as reuniões do CAE tem sido realizadas
com o objetivo de analisar a documentação fiscal da merenda escolar. Após os
esclarecimentos, a Sra. Sandra apresentou o Plano -de Ação do CAE para a apreciação
dos conselheiros. Houve o destaque das ações que compõem o documento, a saber. 1)
elaboração do Plano de Ação para o período de 2017/2018; 2) eleições; 3) visitas às
escolas; 4) revisão do Regimento Intemo; 5) visita ao estoque do DAE; ô) publfcidade do
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CAE; 7) cantinas escolares. Após breve discussão sobre o documento serão realizadas
as devidas correções, assim como a verificação sobre o planejamento das atividades do
conselho a fim de cumprir as ações apontadas. Nada mais havendo a tr tar, ncerro -se
a reu~ião na qual eu, .Rachei Dega~iTI~inm~j prese te:-'l , as
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