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ATA CIRCUNSTANCIADA 

163ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR 

 

I - Data e Local: 29 de janeiro de 2019 - Sala de Reuniões do Departamento de Ações 

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

 

II - Horário: das 08h30 às 11h25. 

 

III - Participantes: 

Conselheiros: Renata Alves Leopoldo, Benedito de Oliveira Bandeira, Thiago Ghion Gomes, 

Simone Gonsales Ghion Gomes, Kátia Telles do Nascimento, Odair de Freitas, Cláudia 

Pasqualini Paulussi, e Lucimar Ana de Sousa.  

 

Convidados: Juliana Rocha de Deus (Chefe da Seção de Supervisão e Alimentação Escolar – 

SE-211). 

 

IV - Pauta: a) Socialização do Parecer enviado pela Secretaria de Educação, referente ao 

Plano de Ação Relativo ao exercício de 2019; b) Socialização do Ofício GSE nº 2107/2018, 

Socialização doa página do Portal da Educação de São Bernardo do Campo; c) Definição do 

cronograma de visitas às unidades escolares as quais serão ofertados os cardápios de almoço; 

d) Socialização dos cardápios referentes ao mês de fevereiro de 2019; e) Informes e outros 

assuntos. 

 

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

leitura referente à ata da 162ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar, sendo aprovada por unanimidade dos presentes, porém não assinada pelo Presidente, 

tendo em vista sua ausência. b) Passando para o item “a” da pauta, o senhor Bruno 

socializou a todos os presentes o parecer enviado pela senhora Sílvia de Araújo Donnini 

(Secretária Municipal de Educação), em resposta ao Plano de Ação do Conselho Municipal de 

Alimentação Escolar, relativo ao exercício de 2019. c) Em continuidade, passando para o 

item “b” da pauta, socializou-se também o Ofício nº 2107/2018-GSE, enviado pela 

Secretaria Municipal de Educação, em resposta ao Ofício CMAE nº 04/2018, o qual contém 
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todas as informações relativas aos contratos vinculados à alimentação escolar. d) Quanto ao 

item “c” da pauta, o senhor Bruno apresentou a todos os presentes a página do Portal da 

Educação de São Bernardo do Campo, a qual contém todas as informações e documentos 

relativos ao Conselho Municipal de Alimentação Escolar. À oportunidade, informou que 

todos os documentos do colegiado estão disponíveis para consulta pública, e salientou que a 

ferramenta auxiliará na divulgação de futuras ações dos conselheiros. e.1) Passando para o 

item “d” da pauta,  primeiramente socializou-se a todos os presentes, o levantamento 

conforme em anexo, de todas a unidades escolares as quais serão implementadas o cardápio 

almoço com suas especificações de localidade, bem como supervisão. e.2) Após análise 

minuciosa, aprovou-se a divisão dos conselheiros em duplas, para o acompanhamento das 

referidas escolas, conforme os seguintes detalhamentos: Renata Alves e Thiago – EMEB Ana 

Henriqueta Clark Marin, EMEB Gofredo Teixeira da Silva Telles, EMEB Janete Mally Betti 

Simões, EMEB Odette Edith Périgo de Lima, EMEB Antonio de Lima, EMEB Bruno 

Massone, EMEB Prof. Claudemir Gomes do Vale, EMEB Graciliano Ramos e EMEB 

Lorenzo Enrico Felice Lorenzetti; Benedito e Thiago – EMEB Antonio dos Santos Farias, 

EMEB Cléia Maria Teures de Souza, EMEB Octávio Edgard de Oliveira e EMEB Waldemar 

Canciani; Odair e Adriano – EMEB Benedito José Morais, EMEB Nilo Campos, EMEB 

Antonio de Lima e EMEB Padre Leo Commissari; Kátia Telles – Ceu Regina Rocco Casa, 

EMEB José Luiz Jucá e EMEB Hygino Baptista de Lima; Lucimar e Vanessa – EMEB 

Aldino Pinotti, EMEB Mariana Benvinda da Costa, EMEB André Ferreira, EMEB Padre 

Angelo Ceroni, EMEB Maria Terezinha Besana, EMEB Irmã Odete – Maria Ramos Pinto, 

EMEB Marineida Meneghelli de Lucca e EMEB Ermínia Paggi; Simone e Claúdia – EMEB 

Maria Adelaide, EMEB Fiorente Elena, EMEB Lauro Gomes, EMEB Otílio de Oliveira, 

EMEB Caetano de Campos, EMEB José Getúlio Escobar Bueno e EMEB Aluísio de 

Azevedo. e.3) Aprovou-se também, a inclusão dos conselheiros ausentes no planejamento 

referente ao acompanhamento das unidades escolares, e posterior socialização na próxima 

reunião ordinária. e.4) Além disto, deliberou-se que as visitas de acompanhamento e 

fiscalização serão realizadas nos horários de almoço específicos de cada unidade. f.1) Dando 

prosseguimento a senhora Simone solicitou informações sobre a aquisição de pães de 

hambúrguer, bem como das “bisnaguinhas” com sabores. f.2) A senhora Juliana Rocha de 

Deus esclareceu que as aquisições dos mencionados gêneros estão em fase de finalização de 

licitações. f.3) O senhor Thiago propôs a realização de processos licitatórios específicos para 
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cada gênero alimentício, visando assim a participação de um maior número de fornecedores 

em cada mencionado processo. Salientou ainda que a realização de licitações amplas e 

abrangentes, podem ocasionar o desinteresse de fornecedores, uma vez que podem não 

disponibilizar, bem como fornecer todos os produtos discriminados no edital. g.1) Passando 

para o item “e” da pauta, a senhora Alessandra apresentou a todos os presentes a nova 

versão dos cardápios, conforme versões impressas em anexo. g.2) Enfatizou a realização da 

entrega dos cardápios à todos os pais e responsáveis que participarão da primeira reunião de 

pais e mestres, que serão realizadas em 04 de fevereiro de 2019. Para os meses seguintes, 

todos os cardápios mensais serão disponibilizados através do Portal da Educação de São 

Bernardo do Campo. g.3) Após análise e apreciação, o colegiado parabenizou o trabalho 

realizado pela equipe de Divisão de Alimentação Escolar, qualificando positivamente a 

estética e organização de cada cardápio.  f.1) Quanto aos informes e outros assuntos, os 

senhores Thiago e Simone, socializaram suas participações no pregão eletrônico relativo ao 

contrato para fornecimento de gêneros alimentícios estocáveis e fórmulas de dietas especiais, 

realizado em 18 de janeiro de 2019, nas dependências do Departamento de Licitações e 

Materiais. f.2) O senhor Paulo justificou sua ausência por motivos de saúde da filha. f.2.1) A 

senhora Simone ponderou a necessidade de posicionamento pelo senhor Paulo, na próxima 

reunião ordinária deste colegiado, sobre a sua permanência no Conselho Municipal de 

Alimentação Escolar. f.2.2) O senhor Thiago enfatizou a sua preocupação, tendo em vista a 

necessidade da participação do senhor Paulo na próxima reunião ordinária, cuja a pauta 

principal será a analise da prestação de contas do PNAE, relativa ao 4º trimestre civil de 2018. 

f.3) A senhora Renata Stavale justificou sua ausência por motivo de compromissos 

profissionais. f.4) A senhora Angela justificou sua ausência por motivos de saúde do filho. 

f.5) Tendo em vista que dia 05 de março de 2019, será feriado de carnaval, aprovou-se por 

unanimidade dos presentes a antecipação da reunião ordinária para o dia 26 de fevereiro de 

2019. f.6) Nada mais havendo, deu-se por encerrada a reunião. 

São Bernardo do Campo, 29 de janeiro de 2019. 

 

THIAGO GHION GOMES 

Vice-Presidente do CMAE  

 

 

BRUNO MASINI BORIM 

Secretário da Reunião - SE-300.1 


