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ATA CIRCUNSTANCIADA 

161ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR 

 

I - Data e Local: 13 de novembro de 2018 - Sala de Reuniões do Departamento de Ações 

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

 

II - Horário: das 08h30 às 11h50. 

 

III - Participantes: 

Conselheiros: Paulo Maurício Ferreira, Angela Nogueira Bisaro de Souza, Odair de Freitas, 

Adriano de Oliveira da Silva, Cláudia Pasqualini Paulussi, Marcela Aparecida da Silva Lima, 

Paula Cristina dos Santos Souza, Vanessa Nicotari Maffei Zaremba, Esmelinda Braga, Thiago 

Ghion Gomes, Cátia Rodrigues de Sant Ana Prometi e Lucimar Ana de Sousa.  

 

Convidados: Alessandra Fabiana Brasileiro Piza (Chefe da Divisão de Alimentação Escolar – 

SE-21), Jussara Almeida Bezerra (Assessora da Secretaria de Educação) e Benedito de 

Oliveira Bandeira (Representante de pais de alunos). 

 

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

da prestação de contas do PNAE, relativa ao 3º trimestre civil de 2018; c) Informes referentes 

à introdução do cardápio almoço em unidades escolares, no exercício de 2019; d) 

Socialização das visitas realizadas pelos conselheiros; e) Socialização do Ofício nº 

1;710/2018-GSE; f) Socialização do Ofício nº 25107/2018/Comav/Cgpae/Dirae-FNDE; g) 

Socialização do resultado do Prêmio CAE de Participação Social – 2018; h) Definição do 

cronograma de visitas; i) Informes e outros assuntos. 

 

V - Deliberação e principais debates: a.1) Iniciando a reunião, o senhor Bruno realizou a 

leitura referente a ata da 160ª Reunião Ordinária, sendo aprovada por unanimidade dos 

presentes. b.1) Dando prosseguimento com o item “c” da pauta, primeiramente a senhora 

Jussara informou a sua mudança para o Gabinete da Secretaria de Educação, assumindo o 
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cargo de assessora e esclareceu ainda que a Divisão de Alimentação Escolar possui uma nova 

chefia. b.2) Em seguida solicitou um espaço na pauta da próxima reunião ordinária deste 

colegiado, com o intuito de apresentar a demanda referente à implantação do cardápio almoço 

em algumas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino, no exercício de 2019. Além 

disto, salientou que realizará uma apresentação baseada na compilação dos dados referentes às 

pesquisas realizadas no ano de 2017 e 2018, contendo as unidades escolares bem como a 

região de localização de cada uma delas. b.3) O senhor Paulo propôs a contratação de 

empresa especializada, visando a realização de pesquisa qualificada junto à Rede Municipal 

de Ensino, sobre o referido tema. b.4) A senhora Cláudia salientou que a equipe técnica da 

Secretaria de Educação já realizou duas pesquisas, e cabe agora ao conselho no ano de 2019, 

acompanhar através de visitas de fiscalização as alterações dos cardápios. b.5) O senhor 

Thiago ponderou a necessidade das equipes gestoras responsáveis pelas unidades escolares 

afetas, repassarem todas as informações necessárias na primeira reunião de pais e mestres do 

ano de 2019. b.6) Diante dos fatos, aprovou-se a análise detalhada do mencionado ponto de 

pauta, na próxima reunião ordinária do colegiado, a qual será realizada no dia 04 de dezembro 

de 2018. c.1) Passando para o item “a” da pauta, a senhora Alessandra Fabiana Brasileiro 

Piza, realizou uma pequena apresentação de seu histórico profissional, e se apresentou como a 

nova chefe da Divisão de Alimentação Escolar, colocando-se a disposição de todos para a 

realização de trabalho qualificado por todos. c.2) Isto posto, o colegiado desejou boas vindas à 

mesma. d.1) Passando para o item “b” da pauta, aprovou-se por unanimidade dos presentes, 

as despesas relativas ao 3º trimestre civil de 2018, do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar - PNAE, após análise por amostragem dos documentos fiscais, de acordo com a 

prestação de contas, a seguir detalhada: apurou-se um saldo bancário em 31/12/2017 no 

montante de R$ 796.742,35 (setecentos e noventa e seis mil, setecentos e quarenta e dois reais 

e trinta e cinco centavos); despesas de 2017 e compensadas em 2018  no montante de R$ 

441.985,86 (quatrocentos e quarenta e um mil, novecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e 

seis centavos). Apurou-se também que foram repassados, pelo Programa Nacional de 

Alimentação Escolar, recursos no total de R$ 6.190.639,28 (seis milhões, cento e noventa mil, 

seiscentos e trinta e nove reais e vinte e oito centavos). Comprovou-se ainda um total de 

rendimentos no valor de R$ 29.137,55 (vinte e nove mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta 

e cinco centavos). O total de recursos à conta vinculada foi utilizado em consonância com o 

estabelecido na Resolução/CD/FNDE n° 26, de 17 de junho de 2013, tendo em vista que 
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foram efetuados os pagamentos das Notas Fiscais no total de R$ 6.538.836,96 (seis milhões, 

quinhentos e trinta e oito mil, oitocentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos). Por 

fim, verificou-se o saldo bancário em 30/09/2018, no montante de R$ 35.696,36 (trinta e 

cinco mil, seiscentos e noventa e seis reais e trinta e seis centavos). Após a verificação de toda 

a documentação fiscal dos recursos repassados pelo Programa Nacional de Alimentação 

Escolar - PNAE e sanadas todas as dúvidas, este Colegiado delibera pela aprovação das 

contas, considerando regulares as despesas referentes ao repasse, tendo em vista que os 

recursos foram aplicados em conformidade com as instruções do FNDE. e) Quanto aos itens 

“f” e “g” da pauta, após a leitura na íntegra, socializou a todos os presentes o Ofício nº 

25107/2018/Comav/Cgpae/Dirae-FNDE, bem como o Resultado Final do Prêmio CAE de 

participação social, conforme em anexo. f.1) Passando para o item “e” da pauta, o senhor 

Bruno realizou a leitura na íntegra do Ofício nº 1.710/2018-GSE (conforme em anexo), 

enviado ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em resposta ao Ofício nº 

17106/2018/Daesp/Copra/Difin-FNDE. f.2) A senhora Cátia salientou que o envio de ofício 

serviu para esclarecimentos referentes aos lançamentos contábeis referentes à prestação de 

contas relativa ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, no exercício de 2015. g.1) 

Passando para o item “d” da pauta, 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. g.1.1) 

a conselheira Katia, em visita realizada na EMEB Prof. Maria Justina de Camargo, 

constatou: necessidade de caixas organizadoras vazadas e com tampa, presença de remédios 

pessoais na bancada da cozinha, pouco envolvimento dos professores no momento da refeição 

e sugestão de oferta de lanche frio com tomate e alface; g.1.2) os principais apontamentos 

realizados pela conselheira Kátia, em visita realizada na EMEB Angelo Ceroni, foram: 

necessidade de caixas organizadoras pequenas e pegadores em inox, baixa qualidade do arroz, 

baixa aceitabilidade do suco de melão (preferência pela fruta), baixa aceitabilidade do lanche 

quente (preferência de leite e bolacha), necessidade de retirada de 160 kg de arroz com cheiro 

de mofo, excesso de arroz, feijão, milho, ervilha e bolachas, ausência de telas na janela e 

ausência de carômetro; g.1.3) a conselheira Katia, em visita realizada na EMEB Prof. Suzete 

Aparecida de Campos, constatou a necessidade de freezer grande, baixa aceitabilidade do 

suco de melão, grande quantidade de arroz e macarrão e dificuldade de montagem da 
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bisnaguinha com carne moída. g.1.4) Quanto a visita realizada pelo conselheiro Thiago na 

EMEB Graciliano Ramos, observou: grande quantidade de extrato “bag”, necessidade de 

material de limpeza,  03 (três) caixas organizadoras de 28 litros e 04 (quatro) bacias. Além 

disto, constatou também o pedido referente ao retorno do cardápio almoço. g.1.5) Em visita 

realizada pela conselheira Simone, na EMEB Prof. Kazue Fuzinaka, foi observado crianças 

usufruindo alimentos oriundos de suas residências além da baixa adesão dos(as) alunos(as) ao 

cardápio, tendo em vista a ausência de incentivo dos professores. Diante do exposto em mais 

uma visita na referida unidade escolar, aprovou-se por unanimidade dos presentes, o envio de 

ofício à Secretaria Municipal de Educação, orientando o acompanhamento pedagógico aos 

alunos(as), visando a inclusão da educação alimentar e nutricional no processo de 

aprendizagem. Aprovou-se também, a solicitação de participação deste colegiado em uma 

próxima reunião de diretores escolares afim de divulgar o trabalho que vem sendo 

desenvolvido. g.1.6) O conselheiro Adriano, em visita realizada na EMEB Edson Danilo 

Dotto, constatou a necessidade de talheres, pratos e caixas organizadoras de 28 litros, grande 

quantidade de bolacha, arroz e macarrão e baixa aceitabilidade do suco de melão (preferência 

pela fruta). g.1.7) o conselheiro Paulo, em visita realizada na EMEB Cora Coralina, 

verificou: baixa aceitabilidade do suco de melão e abacaxi, grande desperdício do pão com 

ovo, ausência do carometro das dietas especiais, baixa aceitação de  carne suína e necessidade 

de inclusão da manteiga e leite ao cardápio. h) Referente ao 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 novembro, para fins de acompanhamento e 

fiscalização da alimentação escolar, a saber: dia 21/11, às 08h30, pelos conselheiros Odair e 

Paula; dia 22/11, às 13h30, pela conselheira Marcela; dia 23/11, às 08h30, pelo conselheiro 

Thiago; dia 26/11, às 08h30, pelas conselheiras Lucimar e Simone; dia 28/11, às 08h30, pelo 

conselheiro Paulo; dia 29/11, às 08h30, pelo conselheiro Adriano; e dia 30/11, às 13h30, pela 

conselheira Cláudia. i.1) Passando para informes e outros assuntos, após proposta dos 

senhores Thiago e Paulo, aprovou-se por unanimidade dos presentes o envio de ofício à 

Secretaria Municipal de Educação, solicitando levantamento referente aos contratos 

vinculados à alimentação escolar da Rede Municipal de Ensino de São Bernardo do Campo, 

contendo a discriminação de data de vencimento de cada um deles. Aprovou-se também a 

solicitação de encaminhamento com antecedência de informações relativas à realização de 

licitações, chamadas públicas, pregões eletrônicos, bem como as minutas dos cardápios 
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mensais ao Secretário Administrativo dos Conselhos Municipais, objetivando o 

encaminhamento ao “mailing” dos conselheiros em tempo hábil. À oportunidade, o senhor 

Thiago salientou que a referida solicitação já foi realizada em reuniões ordinárias deste 

colegiado, ao Secretário Adjunto de Educação à época, senhor Lázaro Roberto Leão. j) Nada 

mais havendo, deu-se por encerrada a reunião. 

 

São Bernardo do Campo, 13 de novembro de 2018. 

 

 

PAULO MAURICIO FERREIA 

Presidente do CMAE  

 

 

 

BRUNO MASINI BORIM 

Secretário da Reunião - SE-330.1 


