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RIO CLARO - SP

Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Alimentação Escolar - CAE
Aos vinte e um dias do mês de junho de dois mil e dezessete, às 8:00 horas, estiveram
reunidos nas dependências do Departamento de Alimentação Escolar - DAE, em reunião
extraordinária, os membros do Conselho de Alimentação Escolar - CAE: Sandra Helena
Tinós, Leila Paes da Silva, Marcos Rosa de Oliveira e Rachei Degasperi Budim Martineli;
e o diretor do DAE, Sr. Mario Davi do Amaral Veiga. A presidente Sandra iniciou a reunião
explicando que no dia 06 de junho recebeu um ofício do Sindicato dos Trabalhadores do
Serviço Público Municipal de Rio Claro comunicando sobre a deterioração de carne da
merenda. Ela informou que o CACs-FUNDEB também havia recebido um ofício com o
mesmo conteúdo. No dia 07 de junho, os membros do CAE estiveram em reunião
extraordinária para tomarem ciência do ofício recebido do Sindicato. Na tarde do mesmo
dia houve uma reunião extraordinária do CACs-FUNDEB tendo como pauta o mesmo
assunto; a presidente do CAE e o Diretor do DAE participaram da citada reunião. A Sra.
Sandra aproveitou a ocasião para justificar ao Sr. Mario que ele não foi convidado a
participar da reunião do CAE no dia 07 porque o Conselho tinha como intenção discutir os
passos a serem tomados quanto à questão da carne; um dos passos acordados foi a
oficialização de um documento solicitando uma reunião com o diretor do DAE para
esclarecimento dos fatos. Em atendimento à solicitação do Sr. Mario, a Sra. Sandra leu o
ofício encaminhado pelo Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de Rio
Claro, a saber: "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 maio, 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-dia no lixo do NAM para
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
ES TRA GA DA S, MULTANDO O 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 Público Municipal de Rio Claro / S, vem perante Vossa Senhoria requerer uma
devolutiva sobre a denúncia encaminhada por e.mail (coordenação. visarc@gmail.com) no
dia 23 de maio às 15h38, solicitando 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,
soubemos que a averiguação foi realizada na mesma semana e o descarte irregular
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confirmado, aguardamos o retorno 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
Escolar e CACS-FUNDEB que acompanha o uso da verba da educação 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 devolutiva e ou 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. Profa. Luciana de Lourdes dos Santos - Dirigente Sindical." Após
a leitura do documento, Sr. Mario agradeceu pela oportunidade de esclarecimento. Ele i

justificou que solicitou a leitura do ofício do Sindicato porque seu conteúdo parece ser o .
mesmo de uma publicação feita em rede social e, com base neste texto, ele elaborou uma
apresentação organizada de forma cronológica para o esclarecimento dos fatos.
Observando que realizaria comentários, o Sr. Mario iniciou a leitura do referido texto: "Boa
tarde servidores e em especial da educação. Lemos em Redes Sociais sobre
desconfianças que havia estragado mais carnes da merenda. Não nos manifestamos
anteriormente pois, estávamos no aguardo de mais documentação. " O Sr. Mario
interrompeu a leitura e comentou que esse cuidado com o aguardo de documentação foi
algo considerado pelo DAE também, pois esta é uma situação que até o momento não há
conhecimento sobre como ela se configura e por isso não se pode divulgar sem maiores
informações. Ele ainda esclarece sobre a estrutura do DAE, que é composto por uma
direção assumida por ele e mais dois núcleos, sendo o de "Planejamento e Nutrição" que
tem uma nutricionista como chefe de núcleo/responsável técnica, e o de "Distribuição",
que também tem um chefe de núcleo; cada núcleo tem suas atribuições específicas, mas
ambos teriam informações sobre a carne. Ele esclareceu que o chefe do núcleo de
"Distribuição" estava em licença saúde e como ele tem o controle dos romaneios, foi
necessário aguardar o seu retorno ao trabalho para poder dar prosseguimento à
verificação da questão da carne. Ele continuou a leitura: "Mas devido as proporções que
tudo tomou, hoje pela manhã protocolei com as presidentas do CAE e FUNDEB um ofício
sobre o ocorrido." O Sr. Mario interrompeu novamente a leitura e considerou como
coerente a preocupação da dirigente sindical em dar encaminhamento da questão ao
CAE, que faz o acompanhamento da verba da alimentação escolar. Ele observou que o
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acionamento do FUNDES não era devido, mas pontuou que esclarecerá sobre este ponto
mais a frente em sua explicação. Retornou à leitura: "Da minha parte esperaria mais um
pouco, mas cobranças e questionamentos começaram a surgir nos conselhos do CAE e
CACS-FUNoEB". Mais uma vez o Sr. Mario interrompeu a leitura para comentar que
foram os conselhos que geraram a demanda do sindicato, pois pediram para que a
dirigente sindical tomasse "pé" deste problema. Seguindo: "( ...) que em contato conosco
decidimos socializar o fato com a Rede (...r O Sr. Mario questionou sobre o Conselho
procurar o sindicato que então publica algo em rede social. A Sra. Sandra interrompeu e
explicou que entrou em contato com a dirigente sindical para solicitar que a questão da
denúncia da carne deteriorada fosse oficializada na forma de um documento e foi
informada de que era preciso aguardar um laudo da vigilância sanitária; foi dada uma data
para isto e só daí é que seria divulgado algo pelo sindicato. O Sr. Mario observa que a
forma como se tratou a questão não procede e continuou a leitura: "( ...) e pedir que todos,
diante das informações abaixo, aguardem os procedimentos legais que estão sendo
verificados. Ninguém está omitindo ou ignorando fatos graves, mas muitos já perceberam
que estamos com algumas dificuldades no diálogo com algumas pessoas dessa
administração e portanto, tudo tem que ser em documentado!". O Sr. Mario interrompeu a
leitura e observou que, de fato, tudo deve ser documentado, mas ele é comPletamente~ ~ .
contra a afirmação de que há falta de diálogo porque em nenhum momento qualquer ".
pessoa da administração foi procurada para esclarecer os fatos; no entanto, apontou que .
esta movimentação em torno da questão gerou complicações. Continuou a leitura: "No dia
23 de maio, recebemos na Sede do Sindicato a denúncia de servidores indignados, os
quais reservamos o direito de não revelar os nomes, de que que cerca de 300 kg de
carne ... ". O Sr. Mario pediu para fazer um a parte e apresentou o "Anexo 4" de um
relatório elaborado pela responsável técnica do Núcleo de "Planejamento e Nutrição", que
quantificava a carne que havia na câmara fria no dia 24, marco de início da questão da
carne no DAE. A carne que lá estava era provinda de escolas que estavam com
problemas nos equipamentos de refrigeração, seja por estarem quebrados e por não
haver espaço para o armazenamento nos mesmos, e por conseguinte o fornecedor
acabou por realizar a entrega no DAE. Ele esclareceu que o DAE não armazena carne
para a ?istribuição nas escolas, pois o fornecedor já é contratado para fazer a entrega
ponto a ponto. Neste momento, ele apresentou um documento com o registro do nome
das escolas mencionadas e o motivo pelo qual a carne tinha sido encaminhada para o
DAE. O Sr. Mario esclareceu que a outra parte das carnes que estavam na câmara fria
eram "amostras" oferecidas pelo fornecedor para a realização de teste e de contra-prova
em casos de problemas com o produto. Ele observou que quando esta carne estava no
DAE, na data de 24 de abril, foi solicitado pela empresa Super Técnica retirasse um
equipamento que ajudava a monitorar a câmara fria via celular; esta solução foi
apresentada após o episódio de 02 de janeiro, e o equipamento estava instalado em
caráter experimental por um prazo. Como era período de mudança de contrato, a
empresa, que é de Sorocaba, retirou o equipamento e logo no dia seguinte já houve um
problema com a câmara fria. O Sr. Mario apresentou documentos que comprovam a
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retirada do equipamento. Ele observou que o problema não foi somente identificado pelos
servidores, mas estava registrado em documento de controle interno da temperatura das
câmaras, que no DAE são três, duas de congelamento e uma de resfriação. As carnes
foram retiradas da câmara 1 e levadas para a câmara 2. E o problema também foi
observado na outra câmara, e assim iniciou-se um processo de encaminhado dessas
carnes para algumas escolas, para que não houvesse perda das mesmas. Já existiam
algumas carnes mais sensíveis que, segundo a técnica, não estavam em condição de uso
e totalizavarn 197 quilos. Segundo o Sr. Mario, tecnicamente não foram 300 quilos de
carne, mas sim 197 mais 57 quilos de amostra, o que não gerou gasto ao erário público.
Totalizou-se que 254 quilos de carne e não 300 quilos, como declarado pelo Sindicato nos
ofícios e em rede social. A Sra. Sandra perguntou sobre a quantidade de carne que havia
na câmara. O Sr. Mario explicou que haviam 688 quilos, que estavam em condições de
serem consumidas e então foram encaminhadas para as escolas. Desse total, a
quantidade descartada soma 197 quilos, mais as amostras. No que se refere ao
quantitativo de carne, ele observou que foram gerados inúmeros documentos para
explicar o que de fato ocorreu. O Sr. Mario retomou a leitura: "(...) da merenda tinham
estragado no fim de abril por problemas na Câmara Fria e que deveria ter oconioo .
licitação para sua manutenção e não foi feito.". O Sr. Mario admitiu que o problema de~""
fato existiu e disse que todas as ocorrências sobre o fato estão documentadas. Observou .
que foi solicitado orçamento e pedido de manutenção da câmara, mas que é preciso '
aguardar. Sobre a questão da licitação para manutenção desses equipamentos, ele disse
que isto está em andamento devido a uma política de centralização que está sendo
adotada na prefeitura que garante que um mesmo prestador possa atender serviços
comuns ao município, o que eleva a demanda de serviços e reduz os custos. O Sr. Mario
retomou a leitura: "(...) E que, diante dos estragos, os responsáveis pelo Departamento de
Merenda e pelos alimentos, estavam jogando água sanitária na carne estraga da, mantida
com as demais e sendo descartadas dia dia no lixo do NAM para que não se despertasse
alarde sobre o problema."; ele esclareceu que o processo de jogar água sanitária na
carne é orientação da própria Vigilância Sanitária. Ele apresentou e leu um comunicado
sobre descarte de carne que foi solicitado á Vigilância Sanitária e emitido por ela própria
em 11 de maio: "As escolas de Rio Claro que tiverem produtos cárneos vencidos ou
deteriorados podem tomar as seguintes providências: a) para descarte de pequenas
quantidades podem fazê-Io no lixo comum, bem acondicionados, apenas tomando o
cuidado de jogar água sanitária sobre os produtos deteriorados para que ninguém mexa e
utilize os produtos alterados. b) para 50 kg ou mais de produtos deteriorados, comunicar o
Departamento de Alimentação Escolar para efetuar a retirada dos produtos alterados que
posteriormente serão descartados no aterro público de Rio Claro pelo DAE. " Segundo o
Sr. Mario, a forma como foi escrito em rede social sugere que o procedimento foi tomado
como forma de "esconder o cheiro da carne", dando uma outra conotação à questão.
Após notícia publicada em jornal no dia 12 de maio, o Sr. Mario esteve na Vigilância
Sanitária para esclarecimento do fato e questionou se poderia ser feito o fracionamento
do quantitativo total de carne para descarte em lixo comum de lotes de 50 kg
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considerando a orientação dada às escolas. O fracionamento foi autorizado pela
Vigilância Sanitária e isto está relatado em documento apresentado pelo Sr. Mario. Ele
conclui que tanto a informação sobre a água sanitária quanto a do descarte foram
apresentadas de "forma errada" em rede social, sem ter havido diálogo, dando a entender
que o DAE estava realizando "as coisas às escondidas". Ele esclareceu que o descarte da
carne foi realizado conforme cronograma elaborado pela responsável técnica e que tudo
foi feito "em horário de trabalho, a luz do dia, às claras, com todo mundo vendo". O Sr.
Mario retomou a leitura: "(...) 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 O DEPARTAMENTO DE MERENDA (...)". Neste momento foi apresentado o
auto de infração e o Sr. Mario explicou que não foi gerada multa, mas que ele tinha 1 O
dias para responder ao documento. Segundo ele, esta é a outra informação que não
procede no que se refere ao texto publicado em rede social pelo Sindicato. O Sr. Mario
continuou a leitura: "( ...) informação recebida por telefone dos mesmos. Todavia, até a
presenta data, a mesma não nos deu devolutiva escrita sobre o problema. Enviamos na .
data de hoje o seguinte ofício para eles: "Senhor ... O Sindicato dos Trabalhadores dO~ ~.
Serviço Público Municipal de Rio Claro / SP, vem perante Vossa Senhoria requerer uma "
devolutiva sobre a denúncia encaminhada por e.mail (coordenação. visarc@gmail.com) no .
dia 23 de maio as 15h38m, solicitando 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,
soubemos que a averiguação foi realizada na mesma semana e o descarte irregular
confirmado, aguardamos o retorno 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
Escolar e CACS-FUNDEB que acompanha o uso da verba da educação para que os
mesmo tomem providências que Ihes forem legalmente cabíveis. 11 Diante dessa situação,
entendemos como parte interessada que os conselhos também devem solicitar o laudo de
verificação para tomar devidas providências. Os ofícios estão sendo encaminhados hoje
para as presidentes do CAE e FUNBEB. Segue abaixo as imagens. Cabe ao CAE
verificar e tomar providências, pois em janeiro essa situação já ocorreu conforme podem
ver no laudo da Vigilância no site: http://www.saude-
rioc/aro.org.brl. ../JANEIRO%202017%20-%20AUT.... O CACS-FUNDEB para que
possam acompanhar o pagamento de multas que não podem ser com a verba do
FUNDEB.IMPORTANTíSSIMO, no início do ano caso semelhante aconteceu COM
TONELADAS DE CARNES E ATÉ AGORA NÃO TIVEMOS DEVOLUTlVA DE
RESPONSABILIDADE. Parece-me que para algumas pessoas 200, 300 kg não é nada
perto das toneladas de janeiro! Penso que é sim, não interessa a quantidade, (...)".
Durante a rápida leitura deste trecho, o Sr. Mario foi realizando comentários sobre o texto
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e pontuando com base nos fatos que ele a pouco já havia esclarecido. Ele ainda observa
que o texto dá o entendimento de que o que ocorreu em janeiro foi responsabilidade da
atual administração; disse que ele está respondendo a sindicância gerado em momento
passado, e que é importante situar os fatos cronologicamente para que "as pessoas não
leiam e tomem como interpretação que o Departamento de Alimentação só vem perdendo
carne". O Sr. Mario retomou a leitura: "(...) Seria bem interessante uma política de
transparência que tomasse esses assuntos públicos, antes de se permitir especulações
em redes sociais." O Sr. Mario questiona que houve especulação com a publicação e que
ele compreende os motivos que levaram a dirigente sindical a proceder desta forma. O Sr.
Mario disse que concluia assim seu esclarecimento que foi baseado em uma série de
documentos que foram disponibilizados durante a reunião para verificação. Ainda, disse
que tudo foi comunicado ao secretário e que foi solicitado ao mesmo uma sindicância
para a apuração dos fatos. A Sra. Leila perguntou sobre a distribuição de merenda no
período de recesso. O Sr. Mario esclareceu que o DAE está trabalhando para que neste
período não sobre nenhuma carne nas escolas. A Sra. Rachei esclareceu que só ficarão
com carne as creches, os projetos e as escolas que tem período integral, pois não param
no recesso. O Sr. Marcos pediu a palavra e observou que compreende que a gestão do
Sr. Mario é recente e que deve ser considerado que já existia um trabalho sendo realizado
anteriormente; ele propõe que haja uma aproximação entre o CAE e o diretor, pois desde~
a administração anterior era percebido que isso não acontecia. O Sr. Marcos entende que "~
os conselheiros não estão ali simbolicamente, que ele pessoalmente não quer que isso
aconteça; ele esclarece sobre as atribuições do Conselho e sobre a responsabilidade dos '
conselheiros, que respondem judicialmente pelo que ali ocorre, observando também que 0_.0
no início de sua atuação desconhecia que o Conselho deve acompanhar, inclusive, os 'r
processos licitatórios, que passaram a ser comunicados pelo Departamento após ocorrer
a cobrança sobre esta informação. O Sr. Marcos conclui que não deve faltar (\ I
comunicação. Ele disse que entende que o Conselho, e ele como conselheiro, deve \)(
contribuir para que se melhore o empenho de acompanhamento a fim de que não ocorra
disperdício de forma alguma e questiona em que mais o Conselho pode ajudar. Com base
em um dos relatórios apresentados, o Sr. Marcos conclui que 688 kg de carne recusada
pelas escolas é muito para o tanto de verba que vem; ainda, disse que agora ficou
esclarecido que as carnes não ficam armazenadas no DAE. O Sr. Marcos questionou
sobre como ocorre o controle da entrega das carnes na escola. O Sr. Mario esclareceu
que são as cozinheiras que recebem os alimentos e elas tem um romaneio de entrega;
assim que elas recebem, deve ser realizada a contagem das embalagens e tudo o mais,
esta é uma responsabilidadae dada a elas. Segundo o Sr. Mario não há como fazer de
outra forma. O Sr. Marcos perguntou se o DAE sabe quando está sendo realizada as
entregas e o Sr. Mario explicou que os entregadores vão até o DAE para só depois irem
às escolas; quando retornam, os entregadores apresentam em quais escolas foi realizada
a entrega e se houve devoluções: "Olha, não conseguimos entregar carne nesta escola
porque não tinha freezer pra pôr, tô com a carne aqui e eu não posso levar ela embora", e
por esse motivo fica carne no DAE. A Sra. Leila perguntou sobre a manutenção dos
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equipamentos de refrigeração e o Sr. Mario respondeu que ao DAE cabe a compra de
alimentos, estocar alguns deles e garantir que as escolas sejam atendidas. Compra e
manutenção de freezer não é o DAE que faz, nem mesmo a contratação de empresa, e
isso ocorre assim por causa da forma como está organizada a administração; ele
esclarece que existe uma interface entre um departamento e outro, e que precisa que
outro setor realize seus serviços para que o trabalho dele também possa dar certo.
Segundo o Sr. Mario, o primeiro ano de administração é uma herança da administração
anterior porque houve um projeto plurianual que planejou o uso da verba. Segundo ele
não houve uma transição entre uma administração e outra; o que ele pôde fazer foi
conhecer o funcionamento do DAE e estudar sobre toda a legislação referente, o que
garantiu somente o conhecimento teórico sobre tudo, e não como o serviço estava sendo
feito; ele observa que "teve que descobrir fazendo". Ele identificou que no DAE haviam
práticas que estavam de acordo e outras que não, e citou como exemplo o fato da câmara
fria não tem um gerador e em oito anos de administração isso não foi providenciado. O Sr.
Mario aproveita a ocasião para observar sobre a veiculação de informação improcedente
do que ocorreu com a carne e que não houve reparação disto por parte do Sindicato. O
Sr. Mario disse que o CAE, a partir de suas atribuições, deveria ter buscado informação
diretamente com o DAE e de que isso já havia sido falado para a Sra. Sandra na ocasião
da reunião realizada pelo CACs-FUNDEB. A Sra. Sandra observou que existe um
histórico da atual situação e de que não é possível desconsiderá-Io. O Sr. Marcos reforça
sobre a necessidade do DAE e do CAE melhorarem a comunicação para se ajudarem,
tendo em vista que tudo isto repercutirá na comunidade. O Sr. Mario explicou que
independente do histórico do Departamento ou do Conselho, o princípio da legalidade
deve prevalecer na constituição das práticas; ele usou como exemplo o caso de carne,
observando que realizou um levantamento sobre a forma como foi tratada a questão em
outros momentos, identificando "hábitos" que necessitam ser revistos com base no
princípio da legalidade. Observando sobre a necessidade da criação de práticas-padrão e
da sua realização com compreensão, o Sr. Marcos relatou um fato aleatório para
exemplificar casos de empirismo. A Sra. Sandra relatou que quando este Conselho
assumiu já existia a tradição de algumas práticas e da maneira de se relacionar com o
Departamento, e que somente o tempo garante o vislumbre de outras possibilidades. Ela
relatou que a experiência da prestação de contas deste ano evidenciou sobre quanto o
Conselho sabe a respeito do trabalho desenvolvido pelo DAE e comunicou que
oportunamente serão solicitadas mais informações para alguns esclarecimentos. O Sr.
Mario disse que já havia conversado com a conselheira Rachei a esse respeito, mas a
demanda da carne se sobrepôs. Ele observou sobre como a atual administração tem
dado evidência aos conselhos auxiliadores e, em seu entendimento, o princípio da
legalidade diz que ele tem compromisso com o CAE, visto que o DAE tem suas
atribuições junto a este Conselho; o Sr. Mario exemplifica isto fazendo referência ao
transporte de conselheiros para participarem das reuniões. A Sra. Sandra disse que
entende que o CAE precisa de uma campanha de publicidade para garantir que as
escolas e as pessoas que ali trabalham entendam que o Conselho também acolhe
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reclamações e denúncias, atribuição que também é do DAE porque ele é que resolverá
muitas das questões. Ela continua dizendo que até que haja a oficialização de uma
reclamação por meio de um documento, ela pode ser considerada um comentário, um
boato, e que para o Conselho que tem um caráter fiscalizador não é possível lidar com o
fato sem que ele seja oficializado. Ela observa que este aspecto definiu a forma como o
Conselho procedeu após o recebimento da denúncia embora o Sr. Mario a conteste
dizendo que o CAE poderia ter buscado informações. A Sra. Sandra relatou que tem
observado que a documentação dos fatos é algo considerado como necessário pelos
outros conselhos dos quais ela faz parte. Na ocasião, ela retomou o ofício de denúncia e
questionou sobre a contradição quanto à orientação que a vigilância sanitária deu no que
se refere ao descarte da carne. Ela disse que solicitará ao Sr. Agnaldo da Vigilância
Sanitária uma explicação circunstanciada. O Sr. Mario disse que a sindicância poderá
apurar as contradições. A Sra. Sandra observou que há uma responsabilidade difusa
sobre a questão da carne. Ela relatou sobre a ocorrência de perda de carne (devidamente
comunicada pelo DAE) em uma escola da rede que ocorreu por erro de um funcionário e
aproveitou para apontar sobre a questão da manutenção e compra de equipamentos de
refrigeração. O Sr. Mario esclareceu que a manutenção das câmaras do DAE e do CAIC
era realizada por uma empresa e que havia o registro do pagamento mensal de R$
6.600,00 por uma visita de avaliação; ele observou que esse contrato era proveniente d~
outra administração. O Sr. Mario questionou sobre a manutenção e relatou que ele tem ' -
conhecimento sobre isto porque já atuou como auxiliar técnico de refrigeração. Ele relatou.
que o contrato acabou em fevereiro e que em janeiro o proprietário da empresa de
manutenção veio até o DAE para conversar. O Sr. Mario disse que verificou sobre a
prorrogação do contrato. Segundo ele, este proprietário de empresa veio a óbito e como
havia algumas pendências não foi possível renovar o contrato. No caso de freezeres e
geladeiras das escolas existe outra empresa que faz a manutenção e que foi contratada
recenemente, em junho. Ele relatou novamente que esta administração municipal tem
buscado centralizar os serviços em determinados prestadores para reduzir custos. O Sr.
Mario disse que há alguns impedimentos quanto ao acesso à determinadas verbas que
estão inviabilizando a realização do trabalho. Ele observou que o DAE tem feito um
levantamento sobre os equipamentos de refrigeração que há nas escolas para posterior
organização do que será adquirido e que são feitas recomendações técnicas para a
compra de equipamentos. O Sr. Mario ainda relatou sobre a demanda de trabalho do DAE
e sobre o redimensionamento do pessoal da área da nutrição. Ele novamente resgatou a
discussão sobre o histórico de trabalho do Departamento e do Conselho. A Sra. Sandra
resgatou um comentário realizado por um funcionário da administração, que disse que
alguns fatos de perda poderiam continuar ocorrendo; ela questiona até quando veremos
os recursos públicos sendo perdidos. O Sr. Mario resgatou a discussão sobre as
responsabilidades que são assumidas quanto ao acompanhamento desses recursos,
tanto por parte da Administração Pública como do Conselho. Ele apontou que como
presidente, a Sra. Sandra deveria ter comunicado o DAE sobre a questão da carne. A
Sra. Sandra apontou que houve preocupação em levar um dado ainda não oficializado
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para o DAE e sugeriu que seja feita a verificação de como estas questões podem ser
tratadas. O Sr. Mario reforçou que o CAE deveria ter solicitado explicações ao DAE. A
Sra. Sandra observou que o DAE também deveria ter feito a comunicação da questão ao
CAE e que o Conselho teve a mesma preocupação que ocorreu por parte do Sr. Mario em
documentar tudo o que estava acontecendo. O Sr. Mario observou que o CAE, e não o
Sindicato, é que deveria ter procurado buscar esclarecimento. A Sra. Sandra explicou que
a denúncia de carne deteriorada foi feita ao Sindicato e não ao Conselho, e que também
foi comunicada sobre a denúncia pelo Sindicato. Ela relatou que solicitaram que houvesse
parcimônia no tratamento da informação da denúncia porque a mesma havia partido de
funcionários do próprio Departamento. O Sr. Mario contestou reforçando que o CAE
deveria ter tomado uma outra postura e levado até ele a denúncia. A Sra. Sandra reforçou
que o CAE tem como prática considerar reclamações e denúncias por escrito, mas que
oportunamente reveria isto junto ao Conselho. O Sr. Mario observou que existem outras
formas de fazer o encaminhamento de reclamacões e denúncias, e uma delas é a
ouvidoria; ele relatou que foi realizada uma denúncia anônima sobre a carne via ouvidoria
e que ele teve que responder dentro de um prazo de tempo já determinado. A Sra. Sandra
observou que o caso da denúncia envolvia pessoas, e que esta questão não é matéria do
CAE; ela considerou que questões de pessoal e do clima institucional do DAE
concorreram para que a situação tomasse a proporção dada. Segundo a Sra. Sandra
compete ao CAE discutir qual será a linha de procedimento com base na legislação que
será tomada no que se refere à denúncia da carne, e mais uma vez aponta a necessidade
da revisão das práticas, tanto pelo DAE como pelo CAE. O Sr. Marcos questionou sobre o
que poderia ser feito para melhorar esse quadro. O Sr. Mario sugeri ou que haja uma
reunião para leitura e discussão do regimento do Conselho, para juntos fazer
apontamentos sobre como CAE e DAE podem se articular. A Sra. Sandra perguntou se os
documentos apresentados nesta reunião estarão à disposição do Conselho e o Sr. Mario
disse que só basta solicitar. A Sra. Sandra comunicou que oportunamente será agendada
reunião para esclarecimentos e dúvidas dos apontamentos sobre a prestação de contas
de 2016. A Sra. Sandra agradeceu a presença do Sr. Mario, que retribuiu ao
agradecimento. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião na qual eu, Rachei
Degasper" Budim Martineli, lav~i r~sente at~, ~~sin or mi 10 demais
pres.ent . -. l\J D.\:). l\\üf\U.'nili
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