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ATA CIRCUNSTANCIADA 

144ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR 

 

I - Data e Local: 04 de julho de 2017 - Sala de Reuniões do Departamento de Ações 

Educacionais, situada à Avenida Wallace Simonsen, nº 188, Nova Petrópolis. 

 

II - Horário: das 08h30 às 11h45. 

 

III - Participantes: 

 

Conselheiros: Catia Rodrigues de Sant Ana Prometi, Katia Telles do Nascimento, Renata 

Garbe Stavale, Thiago Ghion Gomes, Esmelinda Braga, Angela Nogueira Bisaro de Souza, 

Odair de Freitas, Adriano de Oliveira da Silva, Vanessa Nicotari Maffei Zaremba, Lucimar 

Ana de Sousa, Paulo Mauricio Ferreira, e Juliana Rocha de Deus. 

 

IV - Pauta: a) Estudo e análise referente à alteração do Regimento Interno; b) Socialização 

das visitas realizadas pelos conselheiros; c) Informes e outros assuntos. 

 

V - Deliberação e principais debates: a) Quanto ao item “a” da pauta, o colegiado tomou 

ciência da proposta de minuta de alteração do Regimento Interno do Conselho Municipal de 

Alimentação Escolar, juntado às fls. 209 a 2014 do Processo SB nº 9.985/1995, conforme 

cópia em anexo. Após análise minuciosa e estudo, aprovou-se por unanimidade dos presentes 

a alteração do regimento interno deste colegiado, em conformidade com a Resolução FNDE 

nº 26, de 17 de junho de 2013, atendendo assim a manifestação PGM-4/102/2017, juntada às 

fls. 215 a 217 do mencionado processo. b) Quanto ao item “b” da pauta, que trata da 

socialização das visitas realizadas pelos conselheiros, os mesmos socializaram as visitas por 

eles realizadas, expondo a situação encontrada nas respectivas unidades escolares, conforme 

relatórios anexos, cujas cópias foram entregues, na mesma oportunidade, à Divisão de 

Alimentação Escolar (SE-21), para conhecimento e providências cabíveis. b.1.1) Contudo os 

principais apontamentos pela conselheira Lucimar, em visita realizada na EMEB Eunice 
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Alves Eneas Soares, foram:  necessidade de retirada pela equipe da secretaria de educação do 

picador e liquidificadores, falta de bebida e óleo e oferta de maior variedades de frutas e 

bolachas; b.1.2) a conselheira Paula, em visita realizada na EMEB Marcos José Ribeiro, 

constatou: solicitação de pratos, bacias e caixa organizadora, além da realização de 

orientações junto aos professores quanto ao incentivo das crianças na hora da alimentação das 

mesmas; b.1.3) quanto a visita realizada pela conselheira Anna, na EMEB Ari Lacerda 

Rodrigues, constatou-se: solicitação de desratização, limpeza de caixa d’água e dedetização; 

b.1.4) o principal apontamento realizado pelo conselheiro, Paulo, em visita realizada no CEU 

Luiz Gushiken, foi: inclusão de peixes e carnes assadas; b.1.5) as conselheiras Lucimar e 

Angela, em visita realizada na EMEB Prof. Sylvia Marilena Fantacine Zanetti, 

constataram: escorredor totalmente quebrado e necessidade de dividir igualmente nos 

períodos da manhã e tarde a oferta do chocolate; b.1.6) as principais necessidades apontadas 

pelos conselheiros Katia, Eliane e Adriano, em visita realizada na EMEB Lauro GOmes, 

foram: limpeza do freezer pelo excesso de gelo, troca de jarras, reparo na geladeira de 

perecíveis, manutenção na tela da cozinha e tampa para o ralo da cozinha; b.1.7) os senhores 

Odair, Vanessa e Fernanda, em visita realizada na EMEB José Roberto Preto, 

constataram: falta de colheres e falta do carometro das crianças com dietas especiais; b.1.8) os 

principais apontamentos realizados pela conselheira Íris, em visita realizada na EMEB 

Marcelo Roberto Dias, foram: falta de cardápio exposto no refeitório, necessidade de 

verificação pelas merendeiras do período de validade de legumes no congelador, algumas 

frutas sem condições de consumo e o uso do rechiou causa desperdício e pouco incentivo às 

crianças; b.1.9) o senhor Thiago, em visita realizada na EMEB Paschoal Carlos Magno, 

constatou: cardápio exposto posteriormente a chegada da equipe, baixa aceitação do pão com 

carne, dispensa lactário da cozinha estava sem sabão e necessidade de ao menos 01 (um) 

funcionário, tendo em vista a restrição para o trabalho (esforço) de uma das merendeiras; 

b.1.10) os conselheiros Odair e Adriano, em visita realizada no CEU Luiza Maria de 

Farias, constataram: furo na tela do estoque, sujeiras no chão, boca do fogão com vazamento 

e baixa aceitabilidade das crianças quanto ao ovo mexido e frango desfiado; b.1.11) quanto a 

visita realizada pelos conselheiros Cláudia e Angela, na EMEB Prof. Annita Magrini 

Guedes, constatou-se: necessidade de instalação de tela de proteção, retirada da coifa, 

luminárias apagadas, troca de fogão pois apresenta ferrugens, material de limpeza junto com 
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estoque de alimentos, necessidade de dedetização, espremedor de laranja quebrado, mal 

cozimento da carne em cubos, cheiro forte na carne moída,  cozinha não padronizada, 

necessidade de pratos e alimentos prejudicados pela rota de entrega, tendo em vista ser a 

ultima escola a ser entregue, conforme relato do Diretor da Unidade; b.1.12) os conselheiros 

Thiago e Lucimar, em visita realizada na EMEB Isidoro Batisttin, constataram: o não 

acompanhamento por parte dos professores juntos às crianças na hora da alimentação, 

necessidade de telas nas janelas, lixeira sem tampa e necessidade de retirada de utensílios; 

b.1.13) em visita realizada pelas conselheiras Lucimar e Renata, na EMEB Gofredo Teixeira 

da Silva Telles, as mesmas acompanharam e ajudaram na organização da festa junina interna 

da unidade escolar . b.1.14) as principais necessidades apontadas pelo conselheiro Paulo, em 

visita realizada no CEU Celso Augusto Daniel, foram: 200 unidades de canecas, 10 pallets e 

10 unidades de caixas organizadoras; b.1.15) as conselheiras Fernanda e Eliane constaram a 

falta de coifa em visita realizada na EMEB Prof. Jandira Maria Casonato.  c.1) Quanto aos 

informes e outros assuntos, socializou-se e aprovou-se por unanimidade dos presentes, os 

pareceres encaminhados ao FNDE, via sistema SIGECON, referentes ao Programa Nacional 

de Alimentação Escolar, referente ao exercício de 2016, conforme relatórios em anexo. c.2) 

Tendo em vista o período de recesso da Rede Municipal de Ensino no mês de julho, 

deliberou-se pela retomada das realizações de visitas às unidades escolares, por este 

colegiado, a partir do mês de agosto. c.3) Aprovou-se também, o agendamento da próxima 

reunião ordinária, para o dia 01/08/2017. c.4) Não havendo mais nada a tratar, deu-se por 

encerrada a reunião. 

 

São Bernardo do Campo, 04 de julho de 2017. 

 

 

 

PAULO MAURICIO FERREIRA 

Presidente do CMAE  

 

 

BRUNO MASINI BORIM 

Secretário da Reunião - SE-330.1 


