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ATA CIRCUNSTANCIADA 

147ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 

 

I - Data e Local: 21 de setembro de 2017 - Sala de Reuniões do Departamento de Ações 

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

 

II - Horário: das 08h30 às 11h35. 

 

III - Participantes: 

 

Conselheiros: Vanderlei Pereira Mota, Maria Eliane de Oliveira Freitas, Simone Gonsales 

Ghion Gomes, Kátia Telles do Nascimento, Ladjane Felix da Silva, Íris Andrade Nunes, 

Claudia Pasqualini Paulussi, Esmelinda Braga, 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) Socialização de informações referentes a contratos e licitações; b) Socialização 

de informações referentes aos cardápios; c) Avaliação referente à possibilidade de realização 

de visitas para análise da implantação do almoço em algumas unidades escolares; d) 

Socialização de informes referentes ao curso elaborado pelo FNDE, aos conselheiros; e) 

Informes e outros assuntos. 

 

V - Deliberação e principais debates: a.1) Quanto ao item “a” da pauta, a senhora Thais 

iniciou a reunião informando sobre a não renovação de contrato de compra do suco sachê, o 

qual era ofertado à Rede Municipal de Ensino, tendo em vista a falta de documentações 

necessárias por parte da empresa fornecedora e salientou que o produto será substituído por 

sucos de uva e maracujá in natura nos cardápios dos próximos meses. a.2) Dando 

prosseguimento, socializou a todos os presentes a situação das novas contratações de produtos  
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a serem ofertados na Rede Municipal de Ensino, que estão em andamento: 1 – Suco de uva 

(néctar) orgânico – está em processo de chamada pública e será adquirida pela agricultura 

familiar; 2 – Frango – está em fase de aguardo de reagendamento de pregão eletrônico;  3 – 

Carne bovina e carne suína – editais em processo de adequação de acordo com instruções do 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e após, será realizado o agendamento de pregão 

eletrônico; 4 – Itens estocáveis e dietas especiais – encontra-se em fase de espera da empresa 

vencedora da licitação, apresentar amostras e documentações necessária. a.3) Socializou 

também, que há um estudo sendo realizado pela Prefeitura de São Bernardo do Campo, o qual 

está avaliado a viabilidade de contratação global de empresas terceirizadas, visando assim a 

eficiência na prestação de serviços ao município, bem como economia nas referidas 

contratações. Após os esclarecimentos, a senhora Íris ponderou sua preocupação, na qualidade 

do serviço a ser ofertado com este tipo de contratação, tendo em vista a alta responsabilidade 

perante uma única ou poucas empresas. Na oportunidade, o senhor Vanderlei esclareceu que a 

qualidade do serviço prestado, características dos produtos estarão previstas em Edital de 

Chamamento e posteriormente em contratos firmados entre Empresa e Poder Público. b.1) 

Passando para o item “b” da pauta, a senhora Thais primeiramente socializou a adequação 

referente aos sabores das bebidas lácteas, tendo em vista solicitações de alunos(as). Diante 

disto, haverá redução a partir do mês de outubro, dos sabores de morango e frutas com aveia, 

sendo priorizados os sabores de chocolate, café, napolitano e leite com chocolate. b.2) Dando 

prosseguimento, salientou-se que a partir do mês de outubro, haverá o denominado “Dia 

Especial”, o qual será incluindo no cardápio produtos da preferência dos(as) alunos(as), como 

por exemplo, salada de frutas, bolinho de chocolate integral e bananinha. b.3) Além disto, 

ainda para o mês de outubro haverá um cardápio diferenciado em comemoração ao mês das 

crianças, composto de iogurte, bolinho de chocolate recheado, achocolatado tipo “todynho”, 

pipoca e kit lanche. c.1) Quanto ao item “c” da pauta, a título de esclarecimento, no início do 

ano de 2017, a Divisão de Alimentação Escolar, enviou uma pesquisa via e-mail, a todas as 

unidades escolares da Rede Municipal de Ensino, solicitando informações referentes a 

necessidade da implantação de almoço em cada uma delas. Após levantamento detalhado, 

verificou-se que 32 (trinta e duas) unidades apontaram tal necessidade, sendo: 16 (dezesseis) 

escolas de ensino fundamental; 13 (treze) escolas de ensino infantil e 3 (três) complexos. c.2) 
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A partir deste momento uma nova fase deste processo se inicia, o qual consistirá das seguintes 

avaliações: visitas “in loco” de verificação do Conselho Municipal de Alimentação Escolar; 

Análise de justificativas elaboradas pelas equipes gestoras de cada unidade escolar; 

Comparativo com dados de pesquisas realizadas em anos anteriores pelo Conselho Municipal 

de Alimentação Escolar e Divisão de Alimentação Escolar. c.3) Diante dos fatos, aprovou-se 

por unanimidade dos presentes, a realização das referidas visitas por parte deste colegiado, a 

partir do mês de outubro, priorizando em um primeiro momento as unidades escolares de 

ensino fundamental.  d) Quanto ao item “d” da pauta, a senhora Juliana salientou em mais 

uma oportunidade a importância de participação de todos no curso de capacitação aos 

Conselheiros Municipais de Alimentação Escolar, desenvolvido pelo FNDE (Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação), conforme e-mail enviado no dia 22 de agosto de 2017, 

contendo todas as informações referentes às inscrições e periodicidade do mesmo, tendo em 

vista que até o momento só 02 (dois) conselheiros estão inscritos. e.1) Referente a informes e 

outros assuntos, informou-se a todos os presentes, que no período do dia 02 de outubro de 

2017 a 06 de outubro de 2017, técnicos do FNDE, farão uma visita de acompanhamento de 

alguns dos programas  realizados pelo referido órgão no município de São Bernardo do 

Campo. e.2) Por fim, o colegiado tomou conhecimento do Comunicado FNDE nº 

CA034634/2017, referente às liberações de recursos financeiros destinados a garantir a 

execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. e.3) Nada mais 

havendo, deu-se por encerrada a reunião.   

  

São Bernardo do Campo, 21 de setembro de 2017. 

 

 

PAULO MAURICIO FERREIRA 

Presidente do CMAE  

 

 

BRUNO MASINI BORIM 

Secretário da Reunião - SE-330.1 


