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ATA CIRCUNSTANCIADA 

148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR 

 

 

I - Data e Local: 03 de outubro de 2017 - Sala de Reuniões do Departamento de Ações 

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

 

II - Horário: das 08h30 às 11h20. 

 

III - Participantes: 

 

Conselheiros: Vanderlei Pereira Mota, Paula Cristina dos Santos Souza, Marcela Aparecida 

da Silva Lima, Renata Garbe Stavale, Thiago Ghion Gomes, Odair de Freitas, Maria Eliane de 

Oliveira Freitas, Angela Nogueira, Catia Rodrigues de Sant’Ana Prometi, Kátia Telles do 

Nascimento, Ladjane Felix da Silva, Esmelinda Braga, Vanessa Nicotari Maffei Zaremba, 

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

 

Convidados: Antonio Artilano de Oliveira (Auditor do FNDE – Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação) e Marcos Yamaguti (Auditor do FNDE – Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação). 

 

IV - Pauta: a) Socialização das visitas realizadas pelos conselheiros; b) Socialização do 

cardápio referente ao mês de outubro; d) Definição do cronograma de visitas para o mês de 

outubro; e) Informes e outros assuntos. 

 

V - Deliberação e principais debates: a.1) Iniciando a reunião, o senhor Paulo Mauricio 

Ferreira, socializou a todos os presentes, a sua participação a reunião de eleição do Conselho 

Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável do Estado de São Paulo. Salientou 

ainda, que na oportunidade, se candidatou a Vice-Presidente do Colegiado, porém foi eleito 
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apenas como conselheiro e se colocou a disposição do Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar, afim de buscar um trabalho unificado entre os órgãos. a.2) Em seguida, o 

coordenador da equipe de auditoria, o servidor Antonio Artilano de Oliveira e o senhor 

Marcos Tamaguti apresentaram a razão dos trabalhos, tendo sido esclarecido o objetivo da 

equipe FNDE em conhecer os trabalhos do Conselho Municipal de Alimentação Escola, bem 

como a assistência e apoio do FNDE especialmente no que tange a esclarecimentos e 

orientações. a.3) Em relação ao acesso a documentos da prestação de contas de 2016, o 

colegiado informou que houve acesso total aos documentos, e se manifestou a respeito deles 

através de parecer conclusivo. a.4) Em continuidade, socializou-se também, informações 

referentes a realização de visitas de fiscalização, realizadas pelos conselheiros, tendo sido 

entregues na mesma oportunidade, cópias dos relatórios de visitas por amostragem. a.5)  

Quanto a capacitação do FNDE, os membros do conselho informaram que recentemente se 

inscreveram no curso ofertado pela instituição, que será dado início nos próximos meses. a.6) 

Questionado sobre denúncias, o colegiado informou que foram pontuais, e que muitos dos 

casos trabalhados foram recebidos pela Secretaria de Educação. a.7) Por fim, socializou-se 

também,  que o modo de operação de abastecimento das unidades escolares  se dá através de 

romaneios e além disto, salientou-se a oferta de infraestrutura adequada para os trabalhos pela 

Prefeitura de São Bernardo do Campo, tais como transporte, sala de reuniões, funcionário 

administrativo específico para o colegiado e equipamento de informática. a.8) Nada mais 

havendo a tratar pelos auditores do FNDE, os mesmos solicitaram licença para se retirar, 

tendo em vista outros compromissos de trabalho. b) Dando prosseguimento à reunião, passou-

se para o item “a” 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 realizados 

pelo conselheiro Thiago, em visita realizada na EMEB Mariana Benvinda da Costa, foram:  

saboneteira com vazamento, lâmpadas queimadas, necessidade de 50 (cinquenta) canecas 

plásticas e 100 (cem) colheres, sugestão de inserção de abacate no cardápio, sugestão de 

retirada de PTS e bebida láctea de café devido a baixa aceitabilidade, necessidade de 
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adequação do freezer para melhor acomodação dos congelados, necessidade de conserto da 

porta do gabinete da pia, instalação de telas nas janelas e retirada de utensílios em desuso; 

b.1.2) as conselheiras Angela e Katia, em visita realizada na EMEB Viriato Correia, 

constataram: coifa sem funcionamento, necessidade de caixas organizadoras e panela de 

pressão, falta de etiquetas nos alimentos e telas na cozinha, batente da danificado, necessidade 

de lixeiras grandes recicláveis, liquidificador quebrado e necessidade de retirar a refresqueira; 

b.1.3) quanto a visita realizada pelos conselheiros Adriano e Angela, na EMEB Professor 

André Ferreira, constatou-se: lixos próximo à área da cozinha, azulejos quebrados e 

estufados, forno com gordura, falta de cortadores e facas apropriadas, telas nas janelas, falta 

de carometro, falta de incentivo por parte dos professores na alimentação dos alunos, folhas 

murcha com entrega das mesmas por volta das 16h, diversidade das frutas e necessidade de 

acompanhamento pedagógico aos alunos visando orientações para se servirem e se 

alimentarem melhor; b.1.4) os principais apontamentos realizados pelos conselheiros, Paulo e 

Ladjane, em visita realizada na Creche AMAS – Mamãe Albininha, foram: sugestão para 

inclusão de peixes, polenta, pudim, macarrão e cremes no cardápio e necessidade de utensílios 

(picador, colheres, escorredor e caixa organizadora); b.1.5) os conselheiros Lucimar e 

Adriano, em visita realizada na Creche ASSISBRAC (Assistência Social Beneficente de 

Resgate e Amparo à Criança), apontaram: necessidade de uniformes de canecas e caixas 

organizadoras; b.1.6) quanto à visita realizada pelo conselheiro Odair, na EMEB Maria 

Rosa Barbosa, tudo encontrava-se em ordem e sem necessidade de quaisquer apontamento. 

c) Passando para o item “b” da pauta, socializou-se a todos os presentes os cardápios a 

serem ofertados para a Rede Municipal de Ensino (Conforme em Anexo), no mês de 

outubrode 2017. c.1) Após análise minuciosa, o colegiado aprovou por unanimidade dos 

presentes,  sem qualquer apontamento. d) Passando para o item “d” da pauta, aprovou-se por 

unanimidade dos presentes, o seguinte cronograma de visitas às unidades escolares a serem 

realizadas pelos conselheiros no mês de outubro, para fins de acompanhamento e fiscalização 

da alimentação escolar, a saber: dia 10/10, às 08h, pelas conselheiras Paula e Lucimar; dia 

16/10, às 13h, pelas conselheiras Renata, Angela e Katia; dia 18/10, às 08h, pelos 

conselheiros Thiago e Adriano; dia 20/10, às 08h, pelos conselheiros Odair e Simone; dia 

24/10, às 08h, pelas conselheiras Esmelinda e Eliane; dia 26/10, às 08h, pelos conselheiros 
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Paulo e Ladjane; dia 30/10, às 08h, pelas conselheiras Andreliane e Fernanda; dia 06/11, às 

08h, pelos conselheiros Adriano e Lucimar e dia 08/11, às 13h, pelas conselheiras Cláudia e 

Renata. e) Nada mais havendo, deu-se por encerrada a reunião.   

  

São Bernardo do Campo, 03 de outubro de 2017. 

 

 

 

PAULO MAURICIO FERREIRA 

Presidente do CMAE  

 

 

BRUNO MASINI BORIM 

Secretário da Reunião - SE-330.1 


