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ATA CIRCUNSTANCIADA 

160ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR 

 

I - Data e Local: 02 de outubro de 2018 - Sala de Reuniões do Departamento de Ações 

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

 

II - Horário: das 08h30 às 11h40. 

 

III - Participantes: 

Conselheiros: Esmelinda Braga, Adriano de Oliveira da Silva, Thiago Ghion Gomes, Kátia 

Telles do Nascimento, Cátia Rodrigues de Sant Ana Prometi e Lucimar Ana de Sousa.  

Convidados: Cristiana Pessoa Fernandes (Nutricionista da Divisão de Alimentação Escolar – 

SE-21). 

 

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

processos de recomposição de membros do Conselho Municipal de Alimentação Escolar; c) 

Informes referentes às implementações aos cardápios, após as discussões e análises realizadas 

pelos Grupos de Trabalho; d) Socialização do Ofício nº 1.710/2018-GSE; e) Definição do 

cronograma de visitas; f) Informes e outros assuntos. 

 

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

que os conselheiros socializaram as visitas por eles realizadas no mês de outubro, 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. a.1.1) as conselheiras Renata e Lucimar, em 

visita realizada na EMEB Rui Barbosa, constataram: material de limpeza desorganizado, 

materiais de escritório armazenados em conjunto com materiais de cozinha, ausência de 

“carômetro”, necessidade de reposição de canecas e “mixer”, relatos de odor de gás, 

necessidade de maior diversidade de sucos ofertados às dietas especiais e necessidade de 

oferta de margarina da marca “Becel” para alunos com dietas especiais. a.1.2) os principais 
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apontamentos realizados pela conselheira Kátia, em visita realizada na EMEB Rubem Alves, 

foram:  necessidade de 01 (um) picador e retirada  de 01 (uma) panela de pressão grande, falta 

de material de limpeza, baixa aceitabilidade ao suco de melão (alunos preferem a fruta “in 

natura”), tela de proteção instalada na porta estava rasgada e necessidade de estender a oferta 

de leite aos alunos(as) de berçário até o final do inverno; a.1.3) a conselheira Paula, em visita 

realizada na EMEB Anísio Teixeira, constatou a necessidade de manutenção ou troca do 

fogão instalado na unidade escolar, tendo em vista que o mesmo tem exalado forte odor e 

fumaça de cor escura. a.1.4) Quanto a visita realizada pelas conselheiras Cláudia, Simone e 

Adriano, na EMEB Marly Buissa Chiedde, observaram: quantidade de uniformes 

insuficiente, alimentos com validade vencida, caixas de papelão na dispensa, higiene do 

refeitório inadequada, dispensa sem tela de proteção, alimentos não organizados por data de 

vencimento, maçãs acondicionadas no estoque tendo em vista a falta de geladeira (algumas já 

apresentavam características de estragadas), sobra de frutas, leite aberto e sem identificação, 

restos de alimentos no lixo da dispensa, embalagem de carne aberta  e sem identificação de 

abertura e vencimento, água do réchaud com restos de alimentos, teia de aranha em luminária 

acima do réchaud, refeitório com restos de alimentos pelo chão e copo de uso pessoal dentro 

do freezer. a.1.5) Em visita realizada pelo conselheiro Thiago, na entidade parceira com o 

município Creche Padre Dehon, foi observado ambiente limpo, estoque com volume 

proporcional, cozinheiras com conhecimento dos processos e boa higiene. a.1.6) Os 

conselheiros Paulo e Esmelinda, em visita realizada na EMEB José Cataldi, constataram a 

necessidade de um escorredor grande para lavagem das verduras. b.1) Quanto ao item “b” da 

pauta, o senhor Bruno socializou a todos o presentes os processos de recomposição de 

representantes do Conselho Municipal de Alimentação Escolar. b.2) À oportunidade, 

informou a realização de Assembleia para eleição de  01 (um) representante suplente de pais 

de alunos da Rede Municipal de Ensino, indicado pelas Associações de Pais e Mestres e 

Conselhos de Escola das escolas municipais de educação básica, em 12 de setembro de 2018. 

b.3) Esclareceu também, o aguardo de indicações do Poder Executivo, bem como de 01 (um) 

professor suplente, a ser indicado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e 

Autárquicos de São Bernardo do Campo. c.1) Passando para o item “c” da pauta, a senhora 

Cristiana Pessoa Fernandes, nutricionista da Divisão de Alimentação Escolar, apresentou a 

todos os presentes uma síntese das principais discussões apreciadas em reuniões realizadas 

pelos Grupos de Trabalho de Alimentação Escolar. c.2) Diante disto, socializou os resultados 
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e todas as mudanças realizadas pela equipe de Divisão de Alimentação Escolar, conforme 

segue: ampliação da oferta de frutas (pera, melão, goiaba, tangerina, entre outras); maior 

variedade de sucos (melão, maracujá, abacaxi e uva); introdução de palitos de muçarela, 

requeijão, iogurte e manteiga; oferta de doces 02 (duas) vezes na semana (creme de chocolate 

e creme sensação); inclusão do pão com ovo; oferta de maior variedade de folhas a serem 

utilizadas em saladas; organização da oferta de proteínas em unidades escolares de 

atendimento em período integral; ampliação da variedade de sopas para as unidades escolares 

com atendimento de crehe (creme de brócolis com requeijão e carne moída e creme de 

mandioquinha); mudança do corte de frango a serem ofertados para crianças de creche e 

realização de análise de cardápio para a semana da criança a partir dos parâmetros 

nutricionais (oferta de milho, suflês e Danoninho caseiro). d) Quanto ao item “d” da pauta, 

aprovou-se por unanimidade dos presentes a socialização do Ofício nº 1.710/2018-GSE, para 

a próxima reunião ordinária deste colegiado, tendo em vista o baixo quórum da reunião. e) 

Referente ao 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 

outubro, para fins de acompanhamento e fiscalização da alimentação escolar, a saber: dia 

08/10, às 08h30 e às 13h30, pela conselheira Kátia; dia 10/10, às 08h30, pelos conselheiros 

Thiago e Lucimar; dia 10/10, às 08h30, pelas conselheiras Simone e Lucimar; dia 11/10, às 

08h30, pela conselheira Simone; dia 18/10, às 08h30, pelo conselheiro Adriano; dia 24/10, às 

13h30, pela conselheira Marcela; dia 26/10, às 08h30, pelos conselheiros Paulo e Cátia. f.1) 

Passando para os informe e outros assuntos, a senhora Vanessa Nicotari Maffei Zaremba, 

socializou o relatório de ocorrências, conforme em anexo, referente alguns fatos ocorridos em 

sua unidade escolar de trabalho. Além disto, socializou a realização de uma reunião de 

orientação, em 25 de setembro de 2018, com os senhores Thiago Ghion Gomes, Bruno Masini 

Borim e Jussara Almeida Bezerra, conforme ata em anexo. f.2) A senhora Kátia Telles do 

Nascimento, ponderou que não realiza orientações no recinto de sua unidade de trabalho, e  

informou que quaisquer apontamento levado a ela, a mesma orienta que o(a) colaborador(a) 

se reporte aos supervisores da empresa Soluções Serviços Terceirizados EIRELLI, bem como 

à Direção da Unidade Escolar. Esclareceu ainda, que em caso de ausência de providências 

tomadas, encaminha a referida demanda para análise do Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar. f.3) Em continuidade, a senhora Vanessa socializou a sua tomada de decisão em 

solicitar junto a Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo, sua exoneração do cargo 
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de auxiliar em educação, uma vez que não necessita enfrentar este tipo de situação. f.4) Isto 

posto, o colegiado em sua unanimidade orientou a realização de reflexão por parte da senhora 

Vanessa, buscando assim a racionalização de suas decisões. f.5) Em continuidade, os 

conselheiros Paula, Renata e Paulo, justificaram suas ausências por motivos de saúde. f.6) As 

senhoras Angela e Ladjane, justificaram suas ausências por motivos de licença maternidade. 

f.7) Nada mais havendo, deu-se por encerrada a reunião. 

 

São Bernardo do Campo, 02 de outubro de 2018. 

 

 

THIAGO GHION GOMES 

Vice-Presidente do CMAE  

 

 

 

BRUNO MASINI BORIM 

Secretário da Reunião - SE-330.1 


