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ATA CIRCUNSTANCIADA 

158ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR 

 

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

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

 

II - Horário: das 08h30 às 11h45. 

 

III - Participantes: 

Conselheiros: Marcela Aparecida da Silva Lima, Esmelinda Braga, Renata Garbe Stavale, 

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

Maurício Ferreira, Cátia Rodrigues de Sant Ana Prometi, Lucimar Ana de Sousa e Claudia 

Pasqualini Paulussi.  

Convidados: Rosangela de Jesus Ramos (Chefe da Seção de Supervisão e Alimentação 

Escolar – SE-211). 

 

IV - Pauta: a) Socialização referente ao Prêmio CAE de participação social; b) Indicação de 

representantes, para participarem de Grupos de Trabalho em conjunto de Diretores Escolares 

da Rede Municipal de Ensino, de acordo com temas relacionados à Alimentação Escolar; c) 

Socialização referente à participação das conselheiras Cláudia e Vanessa ao Grupo de 

Trabalho formados por diretores escolares da Rede Municipal de Ensino ocorrida em 26 de 

julho, com o intuito de analisar os cardápios ofertados; d) Socialização do Ofício nº 

39728/2017/Comav/Cgpae/Dirae-FNDE; e) Definição do cronograma de visitas; f) Informes e 

outros assuntos. 

 

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

senhora Rosangela socializou a todos os presentes a criação pela Secretaria de Educação, de 

“Grupos de Trabalho” com o objetivo de discutir, a partir de diretrizes legais, nutricionais e de 

demandas apresentadas pelas diferentes modalidades de ensino, e a apreciação mensal dos 
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diferentes cardápios escolares, sob uma perspectiva qualitativa, de modo a assegurar a oferta 

de uma alimentação equilibrada, garantindo os nutrientes necessários para a boa condição de 

saúde. a.2) Esclareceu que tais grupos de trabalho, são formados por Diretores escolares de 

diferentes modalidades de ensino, conselheiros de alimentação escolar, cozinheiros, 

supervisores, nutricionista e membros da equipe da Divisão de Alimentação Escolar. a.3) Para 

o bom desenvolvimento dos trabalhos, realizou-se a divisão em três grupos, de acordo com os 

seguintes temas: “Aceitabilidade de Gêneros”, Equipamentos e Utensílios” e “Alimentação”. 

a.4) Após a apresentação, aprovou-se por unanimidade dos presentes a indicação dos 

seguintes conselheiros, para participação dos referidos grupos de trabalho: 1 – Aceitabilidade 

de Gêneros: Cláudia e Lucimar; 2 – Equipamentos e utensílios: Kátia e Thiago e 3 – 

Alimentação: Marcela e Vanessa. b.1) Passando para o item “a” da pauta, socializou-se a 

todos os presentes o Edital nº 01/2018/2018 – Prêmio CAE de Participação Social, conforme 

em anexo. b.2) Após a leitura, o colegiado realizou o preenchimento da “Ficha de Inscrição” e 

“Termo de Aprovação do Relato de Experiência”, bem como elaborou o “Relato de 

Experiência” (em anexo). c) Em continuidade, realizou-se o teste de aceitabilidade de 

“bisnaguinha”, nos sabores de coco e milho, para inserção no cardápio, sendo aprovado por 

unanimidade dos presentes. d) Quanto ao item “d” da pauta,  o colegiado realizou na 

íntegra, a leitura do Ofício nº 39728/2017/Comav/Cgpae/Dirae – FNDE, bem como do 

Relatório de Fiscalização nº 32/2017. e.1) Passando para o item “c” da pauta, a senhora 

Cláudia socializou sua participação ao Grupo de Trabalho formado por diretores escolares da 

Rede Municipal de Ensino ocorrida em 26 de julho de 2018. e.2) Informou a participação de 

04 (quatro) diretores escolares, 01 (uma) supervisora da Empresa “Soluções Serviços 

Terceirizados EIRELLI” e membros da equipe de Divisão de Alimentação Escolar. e.3) Em 

tempo, socializou a proposta realizada pelo grupo, baseada na oferta de 03 (três) lanches 

quentes e 02 (dois) lanches frios nos cardápios e socializou ainda que informes referentes à 

aquisição de gêneros advindos da agricultura familiar e suprimento parcial das necessidades 

calóricas diárias foram apresentados na oportunidade. f) Passando para o item “e” da pauta, 

aprovou-se por unanimidade dos presentes, o seguinte cronograma de visitas às unidades 

escolares a serem realizadas pelos conselheiros no mês de agosto, para fins de 

acompanhamento e fiscalização da alimentação escolar, a saber: dia 14/08, às 13h30, pela 
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conselheira Kátia; dia 15/08, às 08h30, pelos conselheiros Paulo e Cátia; dia 21/08, às 18h30, 

pela conselheira Renata; dia 22/08, às 08h30, pela conselheira Lucimar e Vanessa; dia 22/08, 

às 13h30, pela conselheira Marcela; dia 28/08, às 08h30, pelo conselheiro Thiago; dia 28/08, 

às 13h30, pela conselheira Cláudia e dia 31/08, às 13h30, pela conselheira Katia. g.1) Quanto 

aos informes e outros assuntos, o senhor Paulo, socializou a realização pelo Fórum Nacional 

de Alimentação Escolar do “Encontro Regional de Conselheiros de Alimentação Escolar”, em 

Cajamar, no dia 30 de agosto de 2018. g.1.2) Diante do exposto, os conselheiros Paulo, Cátia, 

Cláudia, Kátia e Marcela se disponibilizaram em participar do referido evento como 

representantes do Conselho Municipal de Alimentação Escolar de São Bernardo do Campo. 

g.2.1) Socializou a todos os presentes o Ofício nº7-1615/2018-GSE, o qual divulga o 

Programa de Formação Continuada “Formação pela Escola”. g.2.2) Em continuidade, o 

senhor Bruno enfatizou a necessidade da participação dos conselheiros no referido curso, 

tendo em vista a importância do fortalecimento da atuação do colegiado. g.3.1) A senhora 

Vanessa socializou sua participação na reunião formativa com as Supervisores da Empresa 

“Soluções Serviços Terceirizados EIRELLI” no dia 13/06/2018, nas dependências da 

Secretaria de Educação. g.3.2) Informou a todos os presentes que os supervisores terão 

autonomia no controle de estoque e utensílios das unidades escolares e ponderou que a 

referida empresa tem buscado o alinhamento e a melhoria na estrutura da Alimentação 

Escolar. g.4) O senhor Bruno socializou, o Comunicado FNDE nº CA011182/2018, referente 

às liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação. g.5) O senhor Odair, justificou sua ausência por 

motivos de saúde. g.6) Nada mais havendo, deu-se por encerrada a reunião. 

 

São Bernardo do Campo, 14 de agosto de 2018. 

 

 

PAULO MAURÍCIO FERREIRA 

Presidente do CMAE  

 

 

 

BRUNO MASINI BORIM 

Secretário da Reunião - SE-330.1 


