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ATA CIRCUNSTANCIADA 

156ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR 

 

 

I - Data e Local: 07 de junho de 2018 - Sala de Reuniões do Departamento de Ações 

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

 

II - Horário: das 08h30 às 12h05. 

 

III - Participantes: 

Conselheiros: Marcela Aparecida da Silva Lima, Simone Gonsales Ghion Gomes, Natalia 

Rodrigues da Silva Luz , Vanessa Nicotari Maffei Zaremba, Kátia Telles do Nascimento,  

Renata Garbe Stavale, Cláudia Pasqualini Paulussi, Paulo Maurício Ferreira, Cátia Rodrigues 

de Sant Ana Prometi,  Esmelinda Braga,  Lucimar Ana de Sousa e Adriano de Oliveira da 

Silva.  

 

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

Cristiana Pessoa Fernandes (Nutricionista da Divisão de Alimentação Escolar) e Cristiane P. 

Ferraz Sousa (Oficial de Escola da Divisão de Alimentação Escolar). 

 

IV - Pauta: a) Socialização de informações referentes às licitações; b) Socialização de 

informações referentes à oferta de “kit lanche”; c) Apresentação de ações da Divisão de 

Alimentação Escolar, junto à empresa “Soluções Serviços Terceirizados EIRELLI”; d) 

Apresentação de panorama referente ao atendimento às unidades escolares, bem como ações 

realizadas pela Secretaria de Educação, após as paralisações dos caminhoneiros pelo país; e) 

Socialização da Lei Federal nº 13.666/2018; f) Socialização das visitas realizadas pelos 

conselheiros; g) Análise referente à substituições de conselheiros ausentes; h) Definição de 

cronograma de visitas para o mês de junho; i) Informes e outros assuntos. 

 

V - Deliberação e principais debates: a.1) Iniciando a reunião, a senhora Jussara Almeida 

Bezerra apresentou o vídeo denominado “o Burro Teimoso”. a.2) Em seguida, apresentaram-

se as senhoras Cristiana Pessoa Fernandes, Nutricionista Técnica da Divisão de Alimentação 
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Escolar e Cristiane P. Ferraz Sousa, Oficial de Escola da Divisão de Alimentação Escolar. 

a.3) A senhora Cristiana Pessoa Fernandes, socializou a todos os presentes que é graduada em 

pedagogia e nutrição, e além disto informou que trabalha na Divisão de Alimentação Escolar 

desde 2010, sempre contratada pelas empresas responsáveis pelo fornecimento de mão de 

obra para o preparo da alimentação escolar na Rede Municipal de Ensino. a.4) Enfatizou 

ainda, que neste momento não possui quaisquer vínculo com a empresa “Soluções Serviços 

Terceirizados EIRELLI”, uma vez que solicitou demissão, para assumir o cargo em comissão 

de Nutricionista Técnica da Divisão de Alimentação Escolar. a.5) Isto posto, se colocou a 

disposição do Conselho Municipal de Alimentação Escolar, para o desenvolvimento de um 

trabalho qualificado na oferta de uma alimentação saudável e de qualidade aos alunos(as). 

b.1) Em continuidade, passando para o item “f” da pauta, a senhora Jussara socializou a Lei 

Federal nº 13.666 (conforme em anexo), de 16 de maio de 2018, que altera Lei nº 9.394, de 20 

de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para incluir o tema 

transversal da educação alimentar e nutricional no currículo escolar. b.2) Enfatizou que a 

referida lei, auxiliará o trabalho da Divisão de Alimentação Escolar e do Conselho Municipal 

de Alimentação Escolar, tendo em vista que a busca de uma alimentação de qualidade e 

saudável, se dá também através de implantações de Projetos Políticos Pedagógicos, realizados 

nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino. c.1) Quanto ao item “c” da pauta, 

socializou-se a todos os presentes, a realização de uma reunião formativa, pela equipe da 

Divisão de Alimentação Escolar, com supervisores da empresa “Soluções Serviços 

Terceirizados EIRELLI”, no próximo dia 13/06/2018, às 08h30, nas dependências da 

Secretaria de Educação. c.2) Contudo, realizou-se o convite para a participação de todos os 

conselheiros. c.3) Isto posto, a senhora Vanessa confirmou presença como representante do 

Conselho Municipal de Alimentação Escolar, na referida reunião. d.1) Passando para o item 

“a” da pauta, a senhora Jussara socializou que as empresas vencedoras dos certames para a 

oferta de “requeijão”, “manteiga”, “iogurte”, “queijo tipo mussarela palito” e “suco orgânico  

de uva em caixinha” encontram-se em fase de assinaturas de contratos junto à Prefeitura 

Municipal de São Bernardo do Campo. d.2) Além disto, informou que a Divisão de 

Alimentação Escolar realizará a pesquisa e estudo referentes à possibilidade de inserção de 

variados tipos de pães aos cardápios. e.1) Referente ao item “b” da pauta, a senhora Jussara 

esclareceu que a oferta de “kit lanches” na Rede Municipal de Ensino, era realizado desde o 

ano de 2015, através de um contrato com a empresa “Le Garçon Alimentação e Serviços”. 



 
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 

 3 

e.2) Ponderou que o referido contrato está sob investigação, e esclareceu que imediatamente 

após a operação realizada pela Polícia Federal, o senhor Prefeito solicitou a suspenção  do 

mesmo, bem como abertura de um novo processo licitatório, visando a aquisição de “kit 

lanche”. e.3) Informou ainda, que a Divisão de Alimentação Escolar socializará com o 

Conselho Municipal de Alimentação Escolar todas as informações referentes ao processo 

licitatório em questão. f.1) Quanto ao item “d” da pauta, que trata da socialização do 

panorama referente ao atendimento às unidades escolares, bem como ações realizadas pela 

Secretaria de Educação, após as paralisações dos caminhoneiros pelo país, a senhora Jussara 

pontuou o planejamento realizado pela equipe da Secretaria de Educação, junto aos 

fornecedores de gêneros alimentícios, visando a adequação no atendimento às unidades 

escolares. f.2) Esclareceu que as supervisoras realizaram alterações pontuais aos cardápios de 

acordo com os estoques de cada unidade escolar, e enfatizou a força tarefa realizada pela 

equipe da Secretaria de Educação, realizando o transporte de gêneros através de carros e vans. 

g) Passando para o item “f” da pauta, os conselheiros socializaram as visitas por eles 

realizadas no mês de abril, 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. g.1.1) Contudo, 

os principais apontamentos realizados pela conselheira Katia, em visita realizada na EMEB 

Otílio de Oliveira, foram:  alimentos abertos e sem identificação, leite e pão com carne e 

frango com baixa aceitabilidade; g.1.2) os conselheiros Odair e Paulo, em visita realizada na 

EMEB Cecília Meireles, constataram: entrega de gêneros em horários irregulares, 

armazenamento inadequado de detergentes na cozinha e necessidade de variação de pães. 

g.1.3) Quanto a visita realizada pelas conselheiras Simone e Renata, na EMEB Prof. Kazuê 

Fuzinaka, constatou-se: necessidade de revisão do cardápio e boa aceitação de pão com 

salsicha, bem como o suco de uva. Além disto, constatou-se também, que alguns alunos se 

alimentam com produtos advindos de suas residências. g.1.4) Em visita realizada pelas 

conselheiras Lucimar e Vanessa, na EMEB Viriato Correia, os principais apontamentos 

foram: necessidade de maior diversificação do cardápio, pouca aceitabilidade do creme de 

milho, carne moída com alta quantidade de gordura, excesso de leite em pó integral, feijão 

com carunchos, cardápio sem identificação nutricional e alimentação dos professores em 

conjunto com os alunos. g.1.5) as conselheiras Lucimar e Vanessa, em visita realizada na 

EMEB Vital Brasil, constataram: material de limpeza dentro do estoque, estímulo dos 
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professores no momento da alimentação das crianças, cardápio sem identificação nutricional e 

necessidade de retirada de um liquidificador quebrado (Patrimônio nº 374042).  h) Quanto ao 

item “g” da pauta, socializou aos presentes alguns membros deste colegiado, os quais 

estiveram ausentes em mais de 03 (três) reuniões consecutivas ou 05 (cinco) alternadas 

durante o ano de 2018. h.1) Diante disto, aprovou-se por unanimidade dos presentes a 

substituição da conselheira, Fernanda Dorado Lopes, membro suplente, representante dos 

Pais de Alunos(as) da Rede Municipal de Ensino, com fundamento no inciso II, do art. 12 do 

Regimento Interno do Conselho, aprovado por meio do Decreto Municipal nº 20.141, de 22 

de agosto de 2017, posto que ela não tem comparecido às reuniões nem tampouco motivado 

suas ausências, excedendo-se em faltas durante o ano, até a presente reunião. h.2) Aprovou-se 

também, por unanimidade dos presentes a substituição da conselheira, Íris Andrade Nunes, 

membro suplente, representante dos professores da Rede Municipal de Ensino, com 

fundamento no inciso II, do art. 12 do Regimento Interno do Conselho, aprovado por meio do 

Decreto Municipal nº 20.141, de 22 de agosto de 2017, uma vez que a mesma mudou-se de 

cidade, colocando a disposição seu cargo de conselheira em dezembro do ano de 2017 e com 

isso não tem comparecido às reuniões. i) Passando para o item “h” da pauta, aprovou-se por 

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

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

alimentação escolar, a saber: dia 14/06, às 08h30, pela conselheira Esmelinda; dia 19/06, às 

13h30, pelos conselheiros Odair e Marcela; dia 20/06, às 13h30, pelas conselheiras Kátia e 

Natalia; dia 21/06, às 08h30, pela conselheira Simone; dia 26/06, às 08h30, pelos 

conselheiros Thiago e Renata; dia 29/06, às 08h30, pelos conselheiros Lucimar e Paulo e dia 

04/07, às 13h30, pela conselheira Cláudia. j.1) Passando para informes e outros assuntos, o 

senhor Bruno, socializou a todos os presentes, o Comunicado FNDE nº CA005818/2018, 

referente às liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas 

do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. j.2) Socializou a todos os presentes 

cópias do informe CAE nº 03/2018 (conforme em anexo), referente ao curso ofertado aos 

conselheiros municipais de alimentação escolar, ministrado pelo FNDE (Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação). j.3) Em seguida, o colegiado tomou conhecimento do ofício 

sem número (conforme em anexo), enviada pela APM da EMEB Antônio Pereira Coutinho, 

através do conselheiro Adriano, contendo a sugestão de inserção de variações no cardápio 

lanche, com diversidades de sopas e angu de fubá, para a estação de inverno. j.3.1) Após 
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análise, o colegiado ratificou a sugestão com a ressalva da necessidade de acompanhamento 

da aceitabilidade dos alunos aos referidos itens. j.4) A conselheira Cláudia sugeriu uma oferta 

maior de salsicha de peru aos cardápios. j.5) A senhora Jussara se disponibilizou em realizar a 

análise sobre a viabilidade de tais sugestões em conjunto com a equipe da Divisão de 

Alimentação Escolar, e se comprometeu em apresentar uma devolutiva na próxima reunião 

ordinária deste colegiado. j.6) Os conselheiros Thiago e Odair, justificaram suas ausências por 

motivo de trabalho. j.7) As conselheiras Ladjane e Angela, justificaram suas ausências por 

motivos de licença maternidade. i.8) Nada mais havendo, deu-se por encerrada a reunião.  

 

São Bernardo do Campo, 07 de junho de 2018. 

 

 

PAULO MAURÍCIO FERREIRA 

Presidente do CMAE  

 

 

 

BRUNO MASINI BORIM 

Secretário da Reunião - SE-330.1 


