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Ata da 1ª Audiência Pública da 

Comissão de Educação e 

Cultura da Câmara Municipal 

de Feira de Santana, referente à 

2ª Etapa, do 2º Período, da 19ª 

Legislatura, realizada no dia 05 

de setembro de 2022. 

 

Aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e 

dois, às nove horas e trinta e cinco minutos, no Plenário desta Casa 

realizou-se a primeira Audiência Pública da Comissão de Educação 

e Cultura da Câmara Municipal de Feira de Santana, referente à 

segunda Etapa, do segundo Período, da décima nona Legislatura, 

convocada por intermédio do Ofício nº 08/2022, assinado pelo edil 

Ivamberg dos Santos Lima, datado de 27 de agosto de 2022, da 

Comissão de Educação e Cultura, a qual é composta pelos 

vereadores Ivamberg Lima (Presidente); Pedro Cicero (Vice-

Presidente); Jhonatas Monteiro (Membro), tendo como tema a 

DESCENTRALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA 

REDE MUNICIPAL DE ENSINO. Na forma regimental, o 

Presidente da referida comissão, edil Ivamberg dos Santos Lima, 

declarou instalada a presente Audiência Pública e explicou o motivo 

da realização desta. A Mesa foi composta pelos integrantes da 

Comissão de Educação e Cultura desta Casa composta pelos Exmos. 

Srºs edis Ivamberg dos Santos Lima (Presidente); Jhonatas Lima 

Monteiro (Membro); Ilmª Srª Alvani Santana dos Santos, Vice-
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Presidente do Conselho Municipal de Alimentação Escolar 

(CMAE); Ilma. Srª Marlede Silva Oliveira, representante da APLB- 

Sindicato; Srª Júlia Café, nutricionista do Núcleo Territorial de 

Educação - NTE; Prof.ª Indiara Silva de Freitas, diretora do Colégio 

Estadual Wilson Falcão e Prof.ª Laiza Carvalho, representante do 

Conselho Municipal de Educação. O Presidente desta Sessão 

registrou as presenças dos edis Hélio Barreto e Silvio de Oliviera 

Dias. Informou que apesar de terem sido convidados, a secretária 

municipal de Educação, Prof.ª Anaci Bispo Paim e o prefeito 

municipal de Feria de Santana, Srº Colbert Martins da Silva Filho, 

não compareceram para discutir um assunto muito importante como 

é a merenda escolar. Logo após, no uso da palavra o edil Ivamberg 

dos Santos Lima esclareceu que o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE) tem o objetivo de oferecer 

alimentação escolar e desenvolver ações nutricionais à estudantes de 

todos os níveis. Revelou que são repassadas dez parcelas anuais para 

cobrir os 200 dias letivos. Em Feira de Santana a verba é 

centralizada na rede municipal e na rede estadual é descentralizada e 

as escolas recebem as verbas de acordo com o número de alunos. 

Disse que a fiscalização é feita pelo CMAE, Tribunal de Contas dos 

Municípios (TCM), a Controladoria Geral da União (CGU) e pelo 

Ministério Público (MP). Frisou que na rede estadual a verba é 

complementada. Afirmou que os alunos matriculados nas creches 

recebem R$ 1,07; na pré-escola, R$ 0,53; nas escolas indígenas e 

quilombolas, R$ 0,64; no ensino fundamental e médio R$ 0,36; na 

EJA, R$ 0,32; no ensino integral R$ 1,07, nos programas de 

fomentos em tempo integral, R$ 2,07 e os alunos que frequentam 
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atividades complementares no contraturno, R$ 0,53. Salientou a 

importância do CMAE. Relatou a operação de entrega da merenda 

escolar pelo governo municipal que montou uma força tarefa para 

entregar os alimentos. Ponderou que se a compra fosse 

descentralizada, as empresas teriam que entregar em cada escola 

desincumbindo o governo municipal de gastos com o transporte. 

Acrescentou que os depósitos onde são armazenados os produtos da 

merenda escolar são insalubres e misturam gêneros alimentícios com 

material de higiene. Assinalou que se descentralizar, as compras até 

R$ 17,700,00 poderiam ser adquiridas com dispensa de licitação 

fazendo girar a economia local. Prosseguindo, o edil Jhonatas 

Lima Monteiro lamentou a ausência de integrantes do governo 

municipal nesta Audiência. Disse que no plano federal, o governo 

Bolsonaro priorizou o Orçamento Secreto em detrimento da 

merenda escolar. No plano local são as contastes reclamações de 

pais quanto a irregularidade na disponibilização da merenda escolar. 

Relatou que muitos alunos frequentam a escola por causa da 

merenda escolar tal é o quando atual de insegurança alimentar da 

população. Disse que já visitou escolas que não dispunham de 

merenda escolar. Criticou a precariedade do cardápio da rede 

municipal. Também relatou o desencontro no fornecimento dos 

alimentos, pois enviam a carne de soja, mas não encaminham junto 

os condimentos para temperar. Assinalou que professores e diretores 

fazem vaquinhas para a compra de temperos. Relatou que há uma 

pressão social para que a SEDUC agilize a distribuição da merenda. 

Defendeu a descentralização, pois torna o processo mais 

transparente e evita utilização de intermediários com os depósitos. 
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Advogou um estudo de viabilidade antes de implantar a 

descentralização. Pois, se for apenas um repasse dos problemas para 

os diretores não vai funcionar sem a devida estrutura como locais 

nas escolas para armazenar os alimentos de forma correta. O 

Presidente desta Sessão convidou o Srº Vacarreza representante dos 

deputados estadual Robson Almeida e federal José Neto para fazer 

parte do Plenário.  Prosseguindo, a professora Marlede Oliveira 

revelou que há muito tempo cobra dos governos municipais a 

descentralização da merenda escolar. Pois, as escolas recebem 

alimentos necessários se formular a merenda dos alunos. Cobrou 

resposta imediata do governo, pois a vida é curta e precisa resolver 

os problemas das pessoas. Relatou que há dinheiro para comprar os 

alimentos, mas há gargalos na aquisição e distribuição. Alertou que 

crianças com fome não conseguem aprender. Cobrou atuação do 

Ministério Público e relatou que a distribuição da merenda durante a 

pandemia que só foi distribuída no período eleitoral. Disse que há 

um caos na educação feirense e só responsabilizam o professor pelos 

índices baixos do IDEB. Afirmou que o governo municipal não 

dialoga com a sociedade civil organizada. Defendeu que todas as 

escolas sejam tratadas da mesma maneira. Assinalou que a APLB 

não vai para as ruas apenas por salários e sim pela melhoria de todos 

os aspectos da Educação. Reclamou que todos os problemas são 

encaminhados para a APLB. Assinalou que há solução para todos os 

problemas só não tem para a morte. Revelou que o Ministério 

Público não adota nenhuma providência contra os desatinos da 

secretária Anaci Bispo Paim. Mas, uma professora foi denunciada 

por ter participado de greve, mas o Parquet não move nenhuma ação 
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contra a SEDUC. Frisou que quando a APLB provoca o MP é 

orientada a encaminhar as denúncias por e-mail. Observou que a lei 

só existe para perseguir os trabalhadores. Afirmou que o governo 

municipal não se preocupar com os estudantes em geral negros e 

pobres nem com os professores. O vereador Ivamberg dos Santos 

Lima revelou que o Ministério Público foi convidado para participar 

destra audiência, mas não compareceu. Em seguida, senhora Alvani 

Santana dos Santos denunciou as irregularidades na merenda 

escolar da rede municipal. Reclamou que os integrantes do governo 

é maioria no Conselho e sempre defendem o ponto de vista da 

administração municipal. Disse que a merenda escolar não tem nem 

a quantidade nem a qualidade adequada para os estudantes. Frisou 

que o cardápio não é contemplado de acordo com as normas e 

legislação da merenda escolar. Afirmou que devido a estas 

discrepâncias, o Ministério Público já deveria ter acionado o 

governo municipal para sanar as irregularidades. Revelou que há 

dinheiro em caixa e não está sendo usado e as licitações são antigas 

e estão em descompasso com o acréscimo de alunos matriculados na 

rede municipal. Salientou que biscoito não deve ser usado sempre 

como alimento. Defendeu a distribuição de merenda escolar 

saudável. Cobrou maior engajamento das famílias nas denúncias da 

falta de merenda escolar nas escolas. Defendeu a descentralização da 

merenda escolar e alertou que se o dinheiro não for utilizado, o valor 

da verba para o próximo ano poderá ser reduzido. Ponderou que 

alguns gestores escolares não querem a descentralização porque vai 

ter mais trabalho. Mas devem pensar mais na comunidade escolar. 

Disse que se o diretor não quiser trabalhar que ceda o espaço para 
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outro. Salientou que a descentralização precede de ações para 

operacionalizar o programa tais como treinamento e simulações. 

Indicou a leitura da resolução que regulamenta a implementação da 

descentralização da merenda escolar. Disse que quando tem biscoito 

não tem suco e quando tem suco não tem biscoito. Alertou que a lei 

da merenda escolar proíbe a compra de alimentos ultra processados 

e adição de mel e açúcar para crianças até três anos de idade. 

Denunciou que frutas só são ofertadas uma vez por semana. 

Colocou-se à disposição da população para acolher as denúncias 

relativas à merenda escolar. Prosseguindo, a nutricionista Júlia 

Café disse ser integrante do Plano Nacional de Alimentação Escolar 

cuja estruturação está baseada em legislação. Assinalou que a 

merenda deve ser um programa permanente e faz parte a um plano 

de segurança alimentar. Destacou que os nutricionistas subsidiam a 

elaboração da merenda escolar tanto na orientação quanto na 

elaboração. Frisou que os achocolatados são terminantemente 

proibidos na merenda escolar. Disse que a merenda escolar na rede 

estadual segue as peculiaridades regionais e, portanto, numa mesma 

cidade escolas podem ter cardápios diferentes, pois observam a 

cultura de cada local. Defendeu que o Município deve obedecer ao 

cardápio. Por exemplo, não pode substituir carne moída, por carne 

de soja. Alertou que as substituições devem ser compatíveis, a 

exemplo de um alimento com carboidrato a exemplo do arroz, por 

macarrão. Frisou que o biscoito tem muito adição de açúcar e sal e o 

suco com muito açúcar podem mascarar deficiências nutricionais. 

Pois, são pobres em nutrientes. Advogou um cardápio balanceado 

durante a semana. Continuando, a agricultora Maria Conceição 
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Borges destacou a lei que garante 30% da merenda escolar para a 

agricultura familiar feirense. Relatou o sofrimento da APAEB para 

conseguir introduzir a polpa de frutas na merenda escolar. 

Denunciou que a licitação é de cartas marcadas e está ligada a 

pessoas com proximidades com o poder. Interrogou por que o 

prefeito e a secretária de Educação recusam-se a comprar alimentos 

da agricultura familiar? Relatou que muitas crianças já estão 

apresentando doenças como diabetes que só surgiam na terceira 

idade. Pregou a separação da política partidária da política social. 

Pois, um tema como a merenda escolar não deveria ser politizado. 

Assinalou que a agricultura familiar é tratada como lixo. Observou 

que muitas escolas poderiam produzir alimentos nos espaços 

disponíveis através de projetos. Pregou a mobilização de pais e mães 

para que saibam que o problema não é da diretora ou da APLB. 

Prosseguindo, a professora Indiara Silva Freitas lembrou que 

desde 2014 se discute a descentralização na rede municipal. Relatou 

a angústia dos diretores da rede municipal com a falta de merenda 

escolar. Sinalizou que a experiencia da rede estadual demonstra que 

a execução da verba é realizada com desenvoltura e a merenda 

escolar é ofertada sem interrupções. Frisou que aquece o comercio 

local e prestigia a agricultura familiar. Informou que há escolas que 

consomem mais de 50% da merenda oriunda da agricultura familiar. 

Pois, atende a demanda de pais que se preocupam com a diabetes e 

glicemia dos seus filhos. Lamentou a ausência de gestores da rede 

municipal para vivenciar a experiencia da rede estadual. Relatou a 

aquisição de freezer para carnes e para os demais alimentos. 

Afirmou que não há temor em fazer a licitação da merenda. 



 
Câmara Municipal de Feira de Santana 

Casa da Cidadania  
 

 

 
RDAP CEC 202201 

Recomendou que se não houver espaço, o fornecedor faz a entrega 

programada e escalonada de acordo com a capacidade de consumo e 

de armazenamento da unidade escolar. Reconheceu que os diretores 

terão mais trabalho, mas a recompensa será para os alunos. Revelou 

que o governo estadual faz a complementação da verba da merenda 

escolar. Atentou que os alunos da EJA merecem uma atenção 

especial com a alimentação. Pois, chegam diretamente do trabalho e 

precisam se alimentar antes de ingressar nas salas de aula. Lamentou 

as ausências dos diretores da rede municipal e do Ministério 

Público.  Na sequência, a técnica do setor de prestação de contas 

do NTE, Irlly Borges disse que não há muita dificuldade na 

prestação de contas da merenda escolar. Apenas mais um pouco de 

trabalho. Há a etapa de fazer as três cotações e verificar se as 

empresas estão aptas e regularizadas para participarem da licitação. 

Acrescentou que o mesmo ocorre para com a agricultura familiar. 

Destacou que no Estado há o portal da transparência onde as pessoas 

podem acessar os valores que foram gastos pelas escolas. O 

vereador Ivamberg dos Santos Lima acrescentou que a maioria das 

escolas vão ficar com dispensa de licitação. Destacou que uma 

licitação global entrega todos os gêneros de uma só vez porque 

poderá vencer o prazo de validade. Mas, o diretor poderá trocar um 

alimento a vencer por outro. Logo após, a representante do 

Conselho Municipal de Educação, senhora Laiza Carvalho disse 

não se surpreender com a ausência de representantes do governo 

municipal, pois o prefeito já declarou que quando estudava não tinha 

merenda escolar. Mas, esquece que a merenda hoje é a única 

refeição de muitas crianças feirenses. Relatou que o seu sobrinho 
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recebeu café com farinha na escola em que estuda. Adiantou que o 

conselho voltará a fazer visitas e relatórios das escolas municipais. 

Denunciou que no mesmo depósito tinha alimentos, materiais 

escolares e de limpeza dentro do mesmo espaço. Disse que há creche 

com mais de três meses sem acesso ao leite. Afirmou que nenhuma 

escola segue o cardápio. Lembrou que quando estava em sala de 

aula, a escola serviu por mais de três meses apenas carne de soja. 

Frisou a importância de um estudo para a implantação da 

descentralização. Defendeu a agricultura familiar com o 

fornecimento de alimentos salutares. Em seguida, a mãe de aluna e 

professora da rede municipal Jussara Pinho, destacou a 

importância da discussão da descentralização da merenda escolar. 

Disse que há muito tempo as escolas sofrem com a falta de merenda 

escolar e os constantes apelos para que as famílias mandem 

temperos para as escolas além de alunos chorando com fome. 

Solicitou urgência a descentralização e a aplicação de um cardápio. 

Interrogou como os itens da merenda não chegam às escolas e se 

perdem no percurso. Afirmou que se os diretores fizerem as 

licitações com certeza os alimentos chegarão até o prato dos alunos. 

Disse que a merenda é um direito do estudante e relatou as 

experiências de sua filha que não se alimenta no recreio com 

vergonha dos colegas que estão passando fome. Lembrou que o 

dinheiro da merenda escolar não foi utilizado durante a pandemia do 

Civid-19. Defendeu que os filhos dos trabalhadores tenham acesso a 

alimentação, pois o dinheiro está parado enquanto os alunos passam 

fome. Disse que a merenda escolar possibilita ao aluno melhor 

aprendizado, socialização, interação e tranquiliza a ansiedade das 
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famílias e distribui melhor a renda. O vereador Ivamberg dos Santos 

Lima facultou aos integrantes do Plenário formularem perguntas que 

foram pontualmente e respondidas pelos integrantes da Mesa desta 

Audiência. Em seguida, os membros da Mesa teceram as suas 

considerações finais. Agradecendo a presença de todos e nada mais 

havendo por tratar, o Presidente da Comissão de Educação e 

Cultura, edil Ivamberg dos Santos Lima, declarou encerrada a 

presente audiência às onze horas e cinquenta e três minutos. Para 

constar, eu, José Joaquim de Oliveira Neto, Técnico Legislativo, a 

disposição do Setor de Redação e Atas, lavrei a presente Ata, que 

segue assinada. 
 


