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ATA CIRCUNSTANCIADA 

162ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR 

 

I - Data e Local: 04 de dezembro de 2018 - Sala de Reuniões do Departamento de Ações 

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

 

II - Horário: das 08h30 às 11h55. 

 

III - Participantes: 

Conselheiros: Paulo Maurício Ferreira, Simone Gonsales Ghion Gomes, Kátia Telles do 

Nascimento, Angela Nogueira Bisaro de Souza, Odair de Freitas, Renata Garbe Stavale, 

Cláudia Pasqualini Paulussi, Marcela Aparecida da Silva Lima, Vanessa Nicotari Maffei 

Zaremba, 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) Análise de planejamento referente à implantação do cardápio almoço, no 

exercício de 2019; b) Socialização de contratos vinculados à alimentação escolar; c) 

Elaboração do Plano de Ação relativo ao exercício de 2019; d) Socialização das visitas 

realizadas pelos conselheiros; e) Definição do calendário de reuniões do Conselho Municipal 

de Alimentação Escolar, para o ano de 2019; f) Informes e outros assuntos. 

 

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

leitura referente a ata da 161ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar, sendo aprovada por unanimidade dos presentes. b.1) Em continuidade com o item 

“a” da pauta, a senhora Alessandra Fabiana Brasileiro Piza apresentou a compilação dos 

dados referente às unidade escolares que iniciarão o ano de 2019, com a implantação do 
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cardápio almoço, conforme relatório em anexo. b.2) Esclareceu que haverá a necessidade de 

ajustes no abastecimento das unidades escolares constantes no relatório, bem como aumento 

da mão de obra, utensílios e equipamentos cujos processos licitatórios já estão em andamento. 

b.3) Enfatizou ainda o envio de informativo pela Secretaria de Educação, às unidades 

escolares afetas, salientando a importância dos(as) educadores(as) no acompanhamento 

dos(as) alunos(as) na alimentação, bem como do trabalho de supervisão que será realizado 

pelo Conselho Municipal de Alimentação Escolar, durante a implantação do referido 

cardápio. b.4)  Diante dos fatos, aprovou-se por unanimidade dos presentes, a elaboração de 

um cronograma de visitas às unidades escolares afetas, na próxima reunião ordinária deste 

colegiado. c.1) Passando para o item “b” da pauta, em resposta ao Ofício CMAE nº 04/2018, 

a senhora Alessandra apresentou o levantamento detalhado (constando número de processo, 

nome da empresa, objeto licitatório, número do contrato, vigência atual, número de meses de 

vigência e situação em que se encontra atualmente) referente aos contratos vinculados à 

Alimentação Escolar da Rede Municipal de Ensino de São Bernardo do Campo, o qual todos 

os conselheiros tomaram ciência. c.2) A senhora Simone, questionou sobre a possibilidade de 

aquisição de novos tipos de pães, e em resposta, a senhora Alessandra ponderou a dificuldade 

de empresas em fornecerem outros tipos de pães pela falta de capacidade técnica e de volume. 

d.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. d.1.1) 

a conselheira Lucimar, em visita realizada na Creche ABAS – Associação Belenzinho de 

Assistência Social, constatou: geladeira suja, necessidade de canecas e solicitação de 

diminuição da quantidade de “bisnaguinhas” e “bolacha Renata”; d.1.2) os principais 

apontamentos realizados pela conselheira Cláudia, em visita realizada na EMEB Antonio 

dos Santos Farias, foram: necessidade de pallets para acondicionar panelas debaixo da pia, 

bem como caixas vazadas para acondicionar os pães, além de grande quantidade de manteiga 

e pouca aceitabilidade do ovo pochê. e.1) Quanto ao item “c” da pauta, após análise 

minuciosa e levantamento das principais ações e demandas, aprovou-se por unanimidade dos 

presentes o Plano de Ação do Conselho Municipal de Alimentação Escolar relativo ao 
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exercício de 2019, conforme em anexo. e.1.1) Isto posto, aprovou-se também, o envio do 

referido Plano de Ação à Secretaria Municipal de Educação, para apreciação e providências 

relativas à disponibilização de recursos estabelecidos no mesmo. f.1) Passando para os 

informes e outros assuntos, o senhor Bruno socializou a todos os presentes o Ofício nº 

734/2018, enviado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, o qual solicita o relatório 

referente à visita a ser realizada à EMEB Mauricio Caetano de Castro. e.1.1) Tendo em vista a 

urgência da demanda supracitada, as conselheiras Catia Rodrigues de Sant’Ana Prometi, 

Kátia Telles do Nascimento e Cláudia Pasqualini Paulussi se disponibilizaram em realizar 

uma visita de fiscalização à referida unidade escolar no dia 07 de dezembro de 2018, às 

08h30. e.1.2) Após a realização da visita em questão, aprovou-se também a realização de 

Ofício em resposta ao Digníssimo Órgão, o qual deverá ser enviado pelo senhor Bruno Masini 

Borim ao e-mail de todos os conselheiros para apreciação, bem como aprovação. e.1.3) O 

senhor Paulo Maurício Ferreira, socializou a sua participação no encontro realizado na cidade 

de Embu das Artes e organizado pelo Conselho Estadual de Alimentação Escolar. e.1.4) 

Esclareceu que à oportunidade tomou posse como Coordenador da Região Sudeste de São 

Paulo. e.2) Em continuidade, solicitou uma maior participação dos demais conselheiros em 

licitações e pregões eletrônicos a serem realizados pela Prefeitura de São Bernardo do Campo 

no ano de 2019, uma vez que até o presente momento o mesmo tem participado de todos os 

processos. e.3) Além disto, o senhor Paulo salientou sua dúvida em permanecer como 

presidente do Conselho Municipal de Alimentação Escolar no próximo ano, tendo em vista 

possíveis demandas de trabalho em outro conselho do qual faz parte, e também por motivos 

de discussões e problemas pessoais ocorridos no decorrer de seu mandato. e.4) O senhor 

Bruno esclareceu a todos os presentes que por motivos de falha na abertura da pesquisa 

enviada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para aferir o perfil dos 

conselheiros, a mesma não foi enviada via e-mail. e.4.1) Informou que em conversa através de  

telefone, com a senhora Maria Julia de Miguel Amistá, Coordenadora do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, a mesma informou a abertura de uma nova pesquisa no ano de 

2019. e.5) Por fim, aprovou-se por unanimidade dos presentes o cronograma de reuniões 

ordinárias relativas ao ano de 2019, conforme segue: 29/01 – 08h30; 26/02 – 08h30; 02/04 – 

08h30; 07/05 – 08h30; 04/06 – 08h30; 02/07 – 08h30; 06/08 – 08h30; 10/09 – 08h30; 01/10 
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– 08h30; 05/11 – 08h30 e 03/12 – 08h30.  e.6) Os conselheiros Adriano, Paula e Esmelinda, 

justificaram suas ausências por motivos pessoais. f) Nada mais havendo, deu-se por encerrada 

a reunião. 

 

São Bernardo do Campo, 04 de dezembro de 2018. 

 

 

PAULO MAURICIO FERREIA 

Presidente do CMAE  

 

 

 

BRUNO MASINI BORIM 

Secretário da Reunião - SE-330.1 


