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ATA CIRCUNSTANCIADA 

155ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR 

 

 

I - Data e Local: 08 de maio de 2018 - Sala de Reuniões do Departamento de Ações 

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

 

II - Horário: das 08h30 às 12h10. 

 

III - Participantes: 

Conselheiros: Esmelinda Braga, Kátia Telles do Nascimento, Cátia Rodrigues de Sant Ana 

Prometi, Renata Garbe Stavale, Paulo Maurício Ferreira, Adriano de Oliveira da Silva, 

Andreliane Marcia Fonseca Borges, Ladjane Félix da Silva, Thiago Ghion Gomes, Vanessa 

Nicotari Maffei Zaremba e Lucimar Ana de Sousa. 

 

Convidados: Jussara Almeida Bezerra (Chefe da Divisão de Alimentação Escolar – SE-21) e 

Patrícia Bertini de Morais Teixeira (Nutricionista da empresa Soluções Serviços Terceirizados 

ERELI”). 

 

IV - Pauta: a) Apresentação da nova Chefia da Divisão de Alimentação Escolar; b) 

Discussão referente às diretrizes da Alimentação Escolar, com representante da empresa 

Soluções Serviços Terceirizados EIRELLI; c) Apresentação do Relatório de Visistas 

realizadas pela equipe de Divisão de Alimentação Escolar, no acompanhamento da oferta da 

Alimentação Escolar nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino; d) Socialização de 

informações referentes à participação do conselheiro Paulo, no Encontro dos Conselhos 

Municipais de Alimentação Escolar; e) Socialização das visitas realizadas pelos conselheiros; 

f) Definição do cronograma de visitas para o mês de maio; g) Informes e outros assuntos. 

 

V - Deliberação e principais debates: a.1) No início da reunião a senhora Jussara, 

apresentou o vídeo denominado “o Burro Teimoso”. a.2) Em seguida, passando para o item 

“a” da pauta, a senhora Jussara Almeida Bezerra, realizou uma breve apresentação de sua 

pessoa, bem como socializou a todos os presentes seu histórico profissional. a.3) Salientou 
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que o colegiado, bem como a equipe de Divisão de Alimentação Escolar  devem priorizar 

uma oferta de alimentação saudável e de qualidade para as crianças da Rede Municipal de 

Ensino.  a.4) Ponderou ainda, que problemas surgirão no decorrer do tempo, porém enfatizou 

a necessidade da realização de um trabalho em conjunto visando sempre o melhor caminho 

para soluciona-los. a.5) Em seguida, o senhor Paulo Maurício Ferreira, deu as boas vindas à 

senhora Jussara, e se colocou a disposição na realização dos trabalhos. a.6) O senhor Thiago, 

ponderou a necessidade de realização de acompanhamento pedagógico, bem como momentos 

formativos aos profissionais da educação a serem realizados pela Secretaria de Educação, 

visando assim a realização de Projetos Educacionais Alimentares. Esclareceu ainda que estes 

encontros formativos são extremamente necessários, uma vez que há a necessidade de 

acompanhamento dos professores no momento da alimentação dos (as) alunos (as). a.7) Além 

disto, solicitou que haja devolutivas por parte da senhora Jussara, no que tange à alimentação 

escolar, quando solicitado pelo colegiado. a.8) Imediatamente a senhora Jussara enfatizou a 

importância dos trabalhos realizados pelo Conselho Municipal de Alimentação Escolar, e se 

colocou a disposição para quaisquer esclarecimentos no decorrer dos trabalhos durante o ano. 

a.8) Em continuidade, o senhor Thiago, solicitou a realização de planejamentos dos contratos 

vinculados à alimentação escolar, observando os vencimentos de cada um deles, bem como a 

programação de cálculo do período necessário para abertura de licitações, evitando assim a 

falta de oferta de qualquer gênero alimentício à Rede Municipal de Ensino. a.9) Por fim, 

colocou o colegiado a disposição da Divisão de Alimentação Escolar objetivando a oferta de 

uma alimentação saudável e de qualidade às crianças da Rede Municipal de Ensino. b.1) 

Passando para o item “d” da pauta, o senhor Paulo socializou a sua participação no encontro 

estadual dos Conselhos Municipais de Alimentação Escolar, em conjunto com 03(três) 

representantes da Divisão de Alimentação Escolar. b.2) Informou ainda, a divisão do encontro 

em dois períodos, sendo: Manhã – Apresentação de curso referente a legislação de Conselhos 

de Alimentação Escolar; e Tarde – Enfoque em meios de fiscalização de municípios pelos 

Conselhos Municipais de Alimentação Escolar, bem como gêneros produzidos pela 

Agricultura Familiar. b.4) Socializou também, a aplicação de estudos de caso para análise dos 

participantes do evento. b.5)  Enfatizou ainda, o caso de suspensão do repasse referente ao 

PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) à uma cidade não especificada,  tendo 

em vista o trabalho inadequado realizado pela Prefeitura e pelo Conselho Municipal de 

Alimentação Escolar. b.6) Após todas as experiências socializadas, o senhor Paulo 
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parabenizou o trabalho desenvolvido por este colegiado, e salientou que o Conselho 

Municipal de Alimentação Escolar de São Bernardo do Campo é referência e exemplo para 

outros conselhos. c.1) Quanto ao item “b” da pauta, a senhora Patrícia Bertini de Morais 

Teixeira, se apresentou como nutricionista da empresa Soluções Serviços Terceirizados 

ERELI e se colocou a disposição para esclarecimentos. c.2) Em seguida, o senhor Thiago 

enfatizou a dificuldade do colegiado em fiscalizar todas as unidades escolares, e pontuou a 

preocupação na existência de possíveis represálias às merendeiras, na casualidade de não 

recebimento de gêneros nas unidades escolares, na eventualidade de má qualidade. c.3) A 

senhora Patrícia enfatizou o treinamento realizado à todas as suas colaboradoras, orientando-

as desde o recebimento dos produtos, até a preparação. Esclareceu ainda que nutricionista 

realizam visitas periódicas nas unidades escolares, observando o trabalho desenvolvido pelas 

merendeiras, objetivando assim a oferta de uma alimentação de qualidade às crianças da Rede 

Municipal de Ensino. c.4) Em continuidade, socializou a cartilha (conforme em anexo), 

referente às orientações de diluição do suco de uva (Garibaldi), suco de uva bag (Gotas da 

Fruta), suco de maracujá bag (Gotas da Fruta), suco de laranja bag (Gotas da Fruta), bebida 

láctea e leite advindo da agricultura familiar. c.5) A senhora Vanessa pontuou que a oferta de 

um mesmo produto no cardápio, mais de uma vez na semana,  acaba gerando desperdícios 

pelas crinaças. c.6) O senhor Paulo, questionou o número de nutricionistas que a empresa 

Soluções Serviços Terceirizados EIRELLI disponibiliza para as visitas nas unidades 

escolares. c.7) Em resposta, a senhora Patrícia informou a proporção de 01 (um(a)) 

nutricionista para cada 10 (dez) unidades escolares. c.7)  Em seguida, o colegiado sugeriu a 

retirada de açúcar gradativamente das bebidas ofertadas aos alunos(as). c.8) O colegiado 

ponderou ainda, a necessidade de acompanhamento pedagógico no momento da alimentação 

das crianças, tendo em vista a importância do aprendizado de uma alimentação saudável. c.9) 

Com intuito de aumentar a eficiência na fiscalização das unidades escolares, aprovou-se por 

unanimidade dos presentes, a apresentação periódica pela senhora Patrícia em reuniões 

ordinárias deste conselho, de relatórios de acompanhamento da equipe de nutricionistas da 

empresa Soluções Serviços Terceirizados EIRELLI, contendo sugestões de gêneros a serem 

inseridos nos cardápios, bem como a averiguação de desperdícios de alimentos em unidades 

escolares. c.10) Aprovou-se também, para a próxima reunião ordinária, a análise sobre a 

possibilidade de realização de reunião com membros do Departamento de Ações 

Educacionais (SE-1), visando discutir parcerias entre a Divisão de Alimentação Escolar, 
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Conselho Municipal de Alimentação Escolar e Departamento de Ações Educacionais. d) 

Quanto aos itens “c” e “e” da pauta, aprovou-se por unanimidade dos presentes 

agendamento para a próxima reunião ordinária, tendo em vista a falta de tempo hábil para 

discussão. e) Passando para o item “f” da pauta, aprovou-se por unanimidade dos presentes, 

o seguinte cronograma de visitas às unidades escolares a serem realizadas pelos conselheiros 

no mês de maio, para fins de acompanhamento e fiscalização da alimentação escolar, a saber: 

dia 15/05, às 08h30, pelas conselheiras Simone e Renata; dia 18/05, às 08h30, pelas 

conselheiras Kátia e Lucimar; dia 23/05, às 08h30, pelos conselheiros Odair e Lucimar; dia 

25/05, às 08h30, pelas conselheiras Kátia e Cláudia; dia 29/05, às 08h30, pelos conselheiros 

Paulo e Esmelinda. f.1) Quanto a informes e outros assuntos, primeiramente o senhor Bruno 

pediu desculpas as senhoras Vanessa e Lucimar, pelo fato desagradável ocorrido com o 

motorista chamado Luis Antonio Gianotto, em visita realizada no dia 25/04/2018. f.1.1) As 

senhoras Vanessa e Lucimar esclareceram a todos os presentes que em visita realizada no 

referido dia, o motorista em questão cobrou agilidade na vistoria que seria realizada, visando 

assim não gerar atrasos para o seu horário de almoço. f.1.2) Na oportunidade, o senhor Bruno 

enfatizou que este tipo de problema, não ocorrerá novamente, e em nome da Secretaria de 

Educação, pediu desculpas. f.2)  Em continuidade, socializou a todos os presentes, a 

prescrição médica (conforme em anexo) apresentada pela conselheira Angela Nogueira 

Bisaro, devendo a mesma permanecer em repouso por motivos de licença maternidade por 

tempo indeterminado. f.3) A conselheira Andreliane justificou suas ausências nas ultimas 

reuniões deste colegiado, uma vez que tem participado de trabalhos sociais junto à sua 

comunidade. f.4) Nada mais havendo, deu-se por encerrada a reunião.  

 

São Bernardo do Campo, 08 de maio de 2018. 

 

 

PAULO MAURÍCIO FERREIRA 

Presidente do CMAE  

 

 

 

BRUNO MASINI BORIM 

Secretário da Reunião - SE-330.1 


