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ATA CIRCUNSTANCIADA 

152ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 

 

I - Data e Local: 14 de fevereiro de 2018 - Sala de Reuniões do Departamento de Ações 

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

 

II - Horário: das 14h30 às 17h10. 

 

III - Participantes: 

 

Conselheiros: Catia Rodrigues de Sant’ Ana Prometi, Paulo Maurício Ferreira, Odair de 

Freitas, Simone Gonçales Ghion Gomes, Cláudia Pasqualini Paulussi, Angela Nogueira, 

Thiago Ghion Gomes, Kátia Telles do Nascimento, Vanessa Nicotari Maffei Zaremba e 

Lucimar Ana de Sousa. 

 

Convidados: Eloá Guerini Flores (Diretora do Departamento de Apoio à Educação) e Lázaro 

Roberto Leão (Secretário Adjunto de Educação). 

 

IV - Pauta: a) Socialização pelo Poder Executivo, de informações relativas à licitação 

referente à contratação de empresa responsável pelo fornecimento de mão de obra para o 

preparo da alimentação escolar; b) Esclarecimentos pelo Poder Executivo referente ao envio 

da Rede nº 20/2018; c) Informes e outros assuntos. 

 

V - Deliberação e principais debates: a.1) Iniciando a reunião com o item “a” da pauta, 

primeiramente o senhor Lázaro Roberto Leão agradeceu a presença de todos e mais uma vez  

salientou a importância do trabalho do colegiado. a.2) Em seguida, informou que a licitação 

referente à contratação de empresa responsável pelo fornecimento de mão de obra para o 

preparo da alimentação escolar, demandou um período maior para a sua finalização, tendo em 
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vista que 03 (três) empresas apresentaram recurso visando a impugnação de tal processo 

coincidentemente no período de recesso de fim de ano. a.3) Informou ainda que o primeiro 

edital publicado havia sido impugnado sendo acatado na oportunidade pelo Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo. a.4) Imediatamente a Prefeitura de São Bernardo do Campo 

revogou-o, publicando assim um  novo edital. a.5) Com o processo de licitação realizado, a 

empresa Convida Alimentos Ltda. apresentou o menor valor, sendo considerada a vencedora. 

a.6) Entretanto, salientou que devido a problemas jurídicos a referida empresa, não pôde 

assinar o contrato de prestação de serviço. a.7) Diante dos fatos, foi chamada a empresa 

posicionada em segundo lugar. a.8) Denominada Soluções Serviços Terceirizados EIRELLI, a 

referida empresa recontratou praticamente 100% das 550 (quinhentas e cinquenta) 

colaboradoras da empresa anterior, e salientou que o número de colaboradoras (merendeiras) 

será de 710 (setecentas e dez) para o atendimento da Rede Municipal de Ensino. a.9) 

Socializou também que a empresa Convida Alimentos Ltda. apresentou recurso judicial, o 

qual foi julgado improcedente. a.10) Além disso, socializou que a referida empresa não 

poderá participar de licitações no âmbito do município, durante um período de 02 (dois) anos. 

a.11) Após as explicações, o senhor Thiago ponderou seu descontentamento devido a falta de 

informações prestadas pela Secretaria de Educação aos conselheiros, durante este período 

entre os meses de dezembro de 2017 e janeiro de 2018. a.12)  Na oportunidade, o senhor 

Lázaro Roberto Leão, esclareceu que todas as informações oficiais referentes à licitação 

foram publicadas no Diário Oficial do Estado, bem como no site da Prefeitura de São 

Bernardo do Campo. a.13) Salientou ainda, que várias notícias inverídicas foram publicadas 

em mídias sócias e pela imprensa em geral. a.14) Em continuidade, o senhor Thiago enfatizou 

que tanto a população, quanto os conselheiros não receberam esclarecimentos por parte da 

Prefeitura de São Bernardo do Campo, e além disto, salientou que a falta de informações 

oficiais, infelizmente geram boatos e notícias inverídicas. a.15) A conselheira Simone 

questionou a existência de planos alternativos para o atendimento aos alunos da Rede 

Municipal de Ensino. a.16) Prontamente o senhora Lázaro esclareceu a existência de planos 

alternativos, como por exemplo abertura de um contrato emergencial e/ou contratação 

temporária. a.17) Por fim, informou que o início das aulas ocorrerá no dia 15 de fevereiro de 

2018, pelo motivo da campanha de vacinação que está sendo realizada no município e 



 
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 

 3 

enfatizou que tudo ocorrerá dentro da normalidade no que tange ao atendimento aos 

alunos(as) da Rede Municipal de Ensino, desde o primeiro dia de aula. a.18) Diante dos fatos, 

o colegiado novamente solicitou um planejamento por parte da equipe técnica da Prefeitura de 

São Bernardo do Campo, se antecipando aos contratos a vencer, visando assim evitar 

prejuízos para a população.  b.1) Passando para o item “b” da pauta,  novamente o senhor 

Thiago demonstrou seu descontentamento, tendo em vista o envio da Rede nº 20/2018, sem 

qualquer análise deste colegiado. Relembrou ainda que este conselho já havia realizado 

ponderações sobre a pesquisa encaminhada no primeiro semestre de 2017. b.2) Em 

continuidade, a senhora Vanessa posicionou que nem todas as unidades escolares possuem 

estrutura adequada, para comportar todos os alunos em um único horário de intervalo, 

ocasionando assim a divisão de tal período por turmas e em horários distintos. b.3) O senhor 

Thiago socializou a falta de conhecimento de pais de alunos e/ou responsáveis, das 

dificuldades de oferta de almoço, tendo em vista o horário destas refeições nas unidades 

escolares, desperdícios já apontados por este conselho em anos anteriores e a busca pela oferta 

de uma alimentação saudável. b.4) A senhora Cláudia considerou que a realização destas 

pesquisas, bem como as colocações do senhor Prefeito em suas respectivas redes sociais, 

acabam gerando certas expectativas na população e nos profissionais da educação. b.5) 

Prontamente a senhora Eloá Guerini Flores, se desculpou pelo ocorrido, porém esclareceu que 

a decisão de realização de tal pesquisa se deu exatamente 02 (dois) dias antes da reunião de 

Pais e Mestres realizada no dia 03 de fevereiro de 2018. Informou também, que a pesquisa 

realizada no primeiro semestre de 2017, teve como retorno as respostas de equipes gestoras 

das unidades escolares, e que diante disto, a senhora Secretária de Educação e o senhor 

Prefeito consideraram prudente acolher também a opinião e intenção de pais de aluno e 

responsáveis. Além disto, salientou que algumas escolas situadas em algumas regiões carentes 

da cidade, necessitam de alteração do cardápio. Ressaltou ainda, que nenhuma alteração nos 

cardápios será realizada sem uma análise minuciosa do Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar e equipe técnica da Secretaria de Educação. b.6) A senhora Eloá firmou o 

compromisso de realizar a compilação do resultado das pesquisas, e apresentar a este 

conselho assim que finalizado, projetando assim a análise desta pauta, para a próxima reunião 

ordinária deste colegiado. b.7) Isto posto, os senhores Lázaro Roberto Leão e Eloá Guerini 
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Flores, agradeceram o espaço concedido, e solicitaram licença para se ausentarem da reunião. 

c.1) Quanto ao item “c” da pauta, o senhor Paulo Maurício Ferreira parabenizou o trabalho 

realizado pelo senhor Thiago Ghion Gomes, em sua ausência, que se deu por motivos de 

nascimento de sua filha. c.2) Em seguida, entregou um exemplar para cada conselheiro 

(conforme em anexo), da cartilha elaborada pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento 

do Estado de São Paulo, bem como da Cartilha denominada “Sabores da Horta – Agricultura 

Urbana e Periurbana”. c.3) Além disto, solicitou uma reflexão de todos os presentes, referente 

a possibilidade de realização de reuniões ordinárias do Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar, em locais diferentes a cada mês. c.4) O senhor Bruno, socializou a todos os 

presentes, o Comunicado FNDE nº CA060017/2017, referente às liberações de recursos 

financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. e.3) A senhora Marcela, justificou sua ausência por motivo de 

trabalho. e.4) A conselheira Ladjane, justificou sua ausência, por motivo de nascimento de seu 

bebê. f) Nada mais havendo, deu-se por encerrada a reunião.   

  

São Bernardo do Campo, 14 de fevereiro de 2018. 

 

 

 

PAULO MAURÍCIO FERREIRA 

Presidente do CMAE  

 

 

BRUNO MASINI BORIM 

Secretário da Reunião - SE-330.1 


