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Ata de Reunião Ordinária do Conselho de Alimentação Escolar - CAE
Aos vinte e nove dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, às 8:00 horas, estiveram
reunidos nas dependências do Departamento de Alimentação Escolar - DAE, em reunião
ordinária, os membros do Conselho de Alimentação Escolar - CAE: Fabiane de Cassia
Gallucci, Marcos Rosa de Oliveira, Sandra Helena Tinós e Rachei Degasperi Budim
Martineli. A Sra. Sandra iniciou a reunião apresentando a ata da última reunião ordinária,
realizada em 21/06, na qual o Sr. Mario Davi do Amaral Veiga, diretor do DAE, prestou
esclarecimento sobre a denúncia de carne deteriorada. Como a ata é extensa, a Sra.
Sandra sugeriu que os conselheiros realizassem a leitura da mesma para apontamentos e
correções, e posterior assinatura. Todos concordaram. A Sra. Sandra prosseguiu
esclarecendo que esteve em conversa com o Sr. Mario e relatou sobre algumas
dificuldades encontradas quanto às atividades de secretaria do conselho, o que tem
acarretado atraso na realização de aigumas demandas. Ela esclareceu que ocorreram
várias renúncias e que houve um problema quanto ao encaminhamento de documentação
às entidades solicitando a indicação de representantes para as vacâncias. Nesta ocasião,
a Sra. Sandra comentou que a Sra. Fabiana, conselheira titular representando o Poder
Executivo, também havia entregue uma carta de renúncia; o Sr. Mario sugeriu que
verificaria com a mesma 'se haveria interesse da parte dela em retomar às atividades no
conselho e a resposta foi positiva. Assim sendo, a partir desta data a Sra. Fabiana
retomará a sua representação, participando desta ordinária. Na sequência foi discutido
sobre a organização dos ofícios a serem encaminhados para entidades e sindicatos a fim
de que se regularize o quadro de conselheiros para o biênio 2017/2018. Nos dias 08 e
09/08, o Sr. Marcos representou o conselho em viagem às cidades de Uns e de
Andradina para conhecer a empresa JBS e o processo de beneficiamento da carne. O Sr.
Marcos observou que um grupo de pessoas de vários municípios participou da visita. Ele
relatou com detalhes como são as dependências e a organização da empresa, bem como
se dá o processo de beneficiamento da carne. A Sra. Sandra relatou que no dia 16/08
recebeu oficio do DAE solicitando a presença de um conselheíro para acompanhar uma
inspeção na Escola Municipal Agrícola Engo. Rubens Foot Guimarães no dia seguinte,
17/08. O motivo da inspeção era o abate de animais e consumo de carne na referida
escola. A visita na escola foi acompanhada pelo diretor da unidade, que apresentou o
espaço destinado à criação de porcos bem como o local onde é realizado o abate dos ~
animais. Há um galpão dividido em duas grandes salas, uma onde é procedido o abate, e
outra onde é realizado o corte da carne. Segundo o técnico da escola, os animais ~a ~
abatidos com golpe de faca após receberem choque elétrico. Ele observou que os~._
estudantes da escola não acompanham o abate, mas participam do corte da carne. A a-o-.~~-...::::...-...•
Sandra relatou que o local não apresenta condições adequadas para tal atividade. Ela
informou que a carne do abate fica acondicionada em freezers que estão no galpão e que
não foi constatado qualquer registro sobre a data do abate ou o tipo de corte da carne. Foi
esclarecido que a carne do abate é consumida na escola em ocasião de festa e também
durante o penado de aula. A Sra. Sandra também relatou que havia carne do abate nos ~
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freezers da cozinha, juntamente com as cames fomecidas para a merenda escolar. Ela
também observou que na escola há uma cozinha experimental e que foi esclarecido pelo
Sr. Mario de que o DAE não faz a supervisão deste espaço. Ao final da visita, a Sra.
Sandía relatou que o Sr. Mario elaborou um relatório posicionando que o DAE
encaminhará a questão do abate aos órgãos responsáveis para verificação e orientação
quantos às condições sanitárias bem como procedimentos adequados para o abate e
certificação da carne. A temática foi discutida e foi apontado que há preocupação dos
conselheiros quanto à qualidade da carne ofertada aos alunos e funcionários assim como
foi questionado sobre o dimensionamento do pedido de alimentos da escola em função da
oferta da carne abatida na própria escola. A Sra. RacheI esclareceu que é considerada
essa oferta para dimensionar o pedido de alimentos da escola. Também surgiu um
questionamento sobre a cozinha experimental e o fato de não haver qualquer controle
com relação à sua atividade. Ficou decidido que será encaminhado onda à Secretaria
Municipal de Educação/DAE questionando sobre a oferta da carne do abate bem como
sobre o dimensionamento dos pedidos de alimentos. Oportunamente, também será
questionado para o OAE sobre a cozinha experimental. A Sra. Sandra informou que na
última semana o conselho recebeu do DAE os relatórios das sindicâncias referentes aos
dois episódios de perda de carne ocorridos no primeiro semestre deste ano. Os relatórios
foram elaborados pela Comissão Permanente de Sindicância do Município de Rio Claro.
O primeiro relatório, datado de 18 de maio de 2017, se refere ao Processo no. 3206/2017
que apurou o descongelamento e perda de mais de duas toneladas de carne que estavam
na câmara fria do DAE. Conclui-seque "houve falta de planejamento técnico, de uma
estruturação, para que o Departamento estivesse apto a receber o armazenamento de
alimentos perecíveis, com a garantia de manter a qualidade do alimento e sua segurança.
Ao que entende a Comissão, tal foi em virtude de OEsíOfA, por ato de NEGLIGÊNCIA,
por parte dos responsáveis que detinham o poder decisório, de solicitar e autorizar a
adequação do locar. E ainda: "Dentre os problemas encontrados e que levaram ao
entendimento dessa Comissão, ser na época dos fatos a câmara fria do Departamento de
Alimentação e Merenda Escolar, ser local inapropriado para o Armazenamento, tendo em
conta: - O local não possuía um gerador próprio de energia para ocasiões de quedas de
energia; - O local também não possuía um dispositivo em que ligue automaticamente, e
nenhum tipo de alarme ou dispositivo que informe aos responsáveis as al/emânCi~
bruscas de temperatura nas referidas câmaras; - Por se tratar de equipamento de"', ,
acionamento manual, deveria existir funcionários de sobreaviso para situações como.e- . ~ ....
oconida, fato esse ignorado, e não havia nenhum funcionário de sobreaviso; - O
armazenamento da carne acontecia no referido departamento por falta de segurança nas
escolas, conforme apontado nos depoimentos, e que a solução correta seria um
planejamento para tomar a escola mais segura, como a colocação de alarmes, câmaras
de seguranças e vigias; - As possíveis altemâncias de temperatura entre o deslocar das
escolar e alocar no Departamento de Alimentação e Merenda Escolar, e posteriormente
fazer o caminho inverso, pois a Secretaria não possuía veículos refrigerados, na época
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dos fatos, podendo nessas afternâncias de temperatura, ocorrer algum tipo de
contaminação e tomando a carne inapropriada para o consumo; - ° local não possui
vigilância patrimonial, nem sistema de câmara para controle de entrada e saída de
veículos e pessoas no referido departamento. Entende esta Comissão que os servidores
efetivos, que trabalham diretamente na parte operacional, não tem poder decisório de
promover mudanças e também não são onienedores de despesas, isto é, não tem como
os mesmos pedir inclusão orçamentária para promover as mudanças necessárias. E,
portanto, como as pessoas que detinham o poderdecisório na Administração Municipal, já
não compõe mais o quadro de funcionários e servidores municipais, fica prejudicada
qualquer penalização no âmbito administrativo. Por todos os motivos já expostos, a
Comissão Permanente de Sindicância, por unanimidade de seus membros, entendeu que
nada do que foi apurado, evidenciou que o fato tenha sido motivado por má-fé". O
relatório ainda pede providências: "1 - Que seja determinada a Secretaria Municipal de
Educação, verificar as condições orçamentárias, para aquisição de um Gerador de
energia para as referidas câmaras do Departamento de Alimentação e Merenda Escolar,
e também verificar as condições de todos refrigeradores, freezer é o local onde ficam
armazenados os não perecíveis, e verificar possíveis problemas, promovendo a
manutenção, quando não possível, substituir os equipamentos, e que os locais de
armazenamento nas escolas sejam apropriados. 2 - Que as escotas municipais possam
contar com sistema de segurança, alarme e se possível com vigilância 24 horas,
principalmente nas escolas com alto índice de furto. 3 - Que seja apresentado um plano
técnico, de medidas visando o aperfeiçoamento, e inibição de nova ocorrência das
mesmas irregularidades em apuração. 4 - Aquisição de equipamento ou prestação de
serviço de empresa, na colocação de dispositivo que avise através de meios tecnológicos
qualquer alteração brusca de temperatura, ou quedas de energia, no Departamento de
Alimentação e Me.renda Escolar, e nas escolas que detém as câmaras frigorífícas, e
realizem cadastramento dos responsáveis diretos, assim como deixar servidores efetivos
também cadastrados. 5 - Que realize diariamente a medição de temperatura dos
congeladores e ireezers das escolas, para que em caso de algum problema, seja
detectado com mais rapidez e precisão. 6 - Que a Autoridade Pública Responsável,
analise através do Jurídico do Município, a possibilidade ou não de discussão em eSfe~
judicial, e inclusive verificar o atual andamento do inquérito, lavrado na Delegacia '
Seccional de Rio Claro, Boletim no. 15012017. 7 - Enviar cópia do presente relatório .' .
Sr. Secretário Municipal de Educação, para conhecimento. 8 - Que sejam encaminhados
os autos ao GABINETE DO PREFEITO, para conhecimento e homologação deste
relatório, se o caso". O segundo relatório, datado de 07 de julho de 2017, se refere ao
Processo no. 22739/2017 que apurou a perda de 190 quilos de came que estavam no
Departamento de Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação. Conclui-se
que: "1 - Primeiramente, houve um caso de perda de carnes no início deste ano, do qual
culminou com a instauração de Sindicância, através do Processo Administrativo no.
320612017, entretanto importante mencionar que o fato gerador não se assemelha do
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ocorrido anteriormente, pois no caso atual, todas as solicitações e medidas de
precauções foram tomadas, entretanto algumas das solicitações não foram atendidas pela
Administração Municipal, justificando com a defasagem orçamentária atual do Município.
2 - Não é de entendimento desta Comissão a culpabilidade dos funcionários
responsáveis do Departamento de Alimentação e Merenda Escolar e também não ficou
demonstra nenhum indício de culpabilidade do responsável pela Secretaria. 3 - As
medidas preventivas solicitadas no processo 320612017, vem sendo colocado em prática
conforme documentos juntados aos autos, entretanto, a Administração está buscando
com todos os esforços cumprir as solicitações preventivas da Secretaria Municipal de
Educação; 4 - Todas as medidas legais em relação ao descarte, vigilância sanitária e
demais órgãos fiscalizadores, foram procedidas conforme documentos juntados aos
autos. 5 - Diante de tais preceitos, por não apresentar materialidade e não preencher os
requisitos de cufpa~ifidade a nenhum dos funcionários responsáveis, ARQUIVE-SE, até
que surja novos fatos que venham a necessitar de apuração. 6 - Determinamos o
encaminhamento dos autos, ao GABINETE DO PREFEITO, para conhecimento e
homologação deste relatório, se for o caso". A Sra. Sandra aponta que cabe ao conselho
questionar à SME e ao Prefeito sobre o cumprimento das providências apontadas pela
Comissão de Sindicância, uma vez que já houve a reincidência de fatos que
comprometem as verbas públicas. O Sr. Marcos mencionou sobre as informações quanto
à perda de alimentos trazida na reunião do dia 21/06. Desta forma, decidiu-se que serão
solicitados os documentos apresentados naquela reunião para que seja verificada a
informação apontada pelo Sr. Marcos. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião
na qual eu,.Rachel DegasplIIi B\,dl;n!l\a<\i{>eli"JaWei !pr~~ e
Pllos demais presentes: r,~ U. IJ.' I loriM.'Y\ill , ". :~
;j~~~~. ./" .
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