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ATA CIRCUNSTANCIADA 

166ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR 

 

I - Data e Local: 07 de maio de 2019 - Sala de Reuniões do Gabinete da Secretaria de 

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

 

II - Horário: das 08h30 às 11h35. 

 

III - Participantes: 

Conselheiros: Odair de Freitas, Adriano de Oliveira da Silva, Esmelinda Braga, Kátia Cilene 

Sgrignoli Marmo, Cláudia Pasqualini Paulussi, Vanessa Nicotari Maffei Zaremba, Benedito 

de Oliveira Bandeira, Alessandra Fabiana Brasileiro Piza, Cátia Rodrigues de Sant’Ana 

Prometi e Kátia Telles do Nascimento.  

 

IV - Pauta: a) Teste de aceitabilidade de carne moída; b) Socialização de informações 

relativas ao pregão eletrônico relativo ao contrato para fornecimento de bolos, bisnaguinha, 

pão de hot dog e pão de hambúrguer para atendimento dos educandos da Rede Municipal de 

Ensino; c) Socialização das visitas realizadas pelos conselheiros; d) Definição do cronograma 

de visitas para o mês de maio; e) Informes e outros assuntos. 

 

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

leitura referente à ata da 165ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar, sendo aprovada por unanimidade dos presentes. b.1) Passando para o item “b” da 

pauta, primeiramente o senhor Adriano solicitou desculpas por sua ausência no pregão 

eletrônico relativo ao contrato para fornecimento de bolos, bisnaguinha, pão de hot dog e pão 

de hambúrguer para atendimento dos educandos nas escolas da Rede Municipal de Ensino, 

realizado em 24 de abril de 2019. b.2) Em continuidade, a senhora Alessandra ponderou que a 

empresa vencedora do referido pregão eletrônico “Delamari Industria e Comércio Ltda.” tem 

o prazo até o dia 09 de maio de 2019 para apresentar as amostras dos produtos à Divisão de 

Alimentação Escolar. b.3) Isto posto, convidou a todos os conselheiros municipais de 

alimentação escolar, tão logo os produtos estejam disponíveis, para participarem da 

desgustação dos bolos, bisnaguinhas, pão de hot dog, pão de hot dog integral, pão de 

hambúguer, pão de coco e pão de milho. c.1)  Quanto ao item “a” da pauta, a senhora 
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Alessandra socializou a todos os presentes que todas as carnes bovinas ofertadas aos 

cardápios da Rede Municipal de Ensino, são fornecidas pela empresa “New Quality Industria 

e Comercio de Carnes e Produtos Alimentícios Ltda.”. Ponderou ainda que a oferta de carne 

moída está comprometida desde o mês de fevereiro de 2019, tendo em vista carta apresentada 

pela referida empresa, informando a impossibilidade de oferta do produto pela distribuidora 

“BH Foods”, tendo em vista que a mesma está passando por um processo de auditoria 

realizado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Diante dos fatos, 

informou a necessidade de homologação do mesmo produto, porém distribuído por uma 

empresa distinta. Dando prosseguimento, ponderou a todos os presentes que a empresa “New 

Quality Industria e Comercio de Carnes e Produtos Alimentícios Ltda.” apresentou à 

Secretaria Municipal de Educação amostras da carne moída, fornecidas pela empresa “Mult 

Beef Comercial Ltda.”, as quais foram degustadas pelos conselheiros presentes, que após a 

análise de qualidade, foram preenchidos os relatórios de teste de aceitabilidade, conforme 

cópias em anexo, os quais apresentaram o seguinte resultados da avaliação: 1 – Aparência – 

06 (seis) conselheiros(as) avaliaram como “ótimo” e outros(as) 03 (três) avaliaram como 

“bom”; 2 – Cor – 05 (cinco) conselheiros(as) avaliaram como “ótimo” e outros(as) 04 

(quatro) avaliaram como “bom”; 3 – Odor – 06 (seis) conselheiros(as) avaliaram como 

“ótimo” e outros(as) 03 (três) avaliaram como “bom”; 4 – Sabor – 06 (seis) conselheiros(as) 

avaliaram como “ótimo” e outros(as) 03 (três) avaliaram como “bom” e  5 – Textura / 

Consistência – 06 (seis) conselheiros(as) avaliaram como “ótimo” e outros(as) 03 (três) 

avaliaram como “bom”. d.1) Passando para o item “c” da pauta, os conselheiros 

socializaram as visitas por eles realizadas no mês de abril, 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 Cátia Prometi, em visita realizada na EMEB 

Antonio Pereira Coutinho (período matutino), constatou a ausência da entrega de 

almondegas, e além disto orientou aos professores visando o acompanhamento das crianças na 

hora da alimentação, uma vez que a mesma constatou muito desperdício de alimentos; d.1.2) 

os principais apontamentos realizados pelo conselheiro Adriano, em visita realizada na 

EMEB Antonio Pereira Coutinho (período da vespertino), foram: serve-se o complemento 

antes do almoço, ótimos produtos advindos da agricultura familiar, troca da almondega de 

carne bovina por frango, tendo em vista a não entrega do produto e intervalo de tempo muito 

curto entre a oferta do complemento e almoço. Apurou também a necessidade de orientação 
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aos professores para o acompanhamento das crianças no horário da refeição, tendo em vista o 

desperdício de alimentos; d.1.3) os conselheiros Adriano e Odair, em visita realizada na 

EMEB Antonio de Lima, constataram: mamão e goiaba com má aparência, entrega de 

maracujá em quantidade a menor do que especificado ao romaneio, carne suína com excesso 

de gordura, pote de alho aberto e sem identificação, fogão com problemas, necessidade de 

troca de panelas e ausência de acompanhamento de professores no momento da refeição 

dos(as) alunos(as). d.1.4) Quanto a visita realizada pela conselheira Esmelinda na EMEB 

Ana Maria Poppovic, observou  o acompanhamento de professores no momento da refeição 

das crianças. Observou também 04 (quatro) unidades de balcão térmico sem uso. d.1.5) Em 

visita realizada pela conselheira Renata Leopoldo, na EMEB Bruno Massone, foi 

constatado: coifa com muita gordura, 03 (três) ralos da cozinha com tampas travadas, gêneros 

alimentícios com etiquetas indevidas, feijão preto aberto e sem etiqueta e pertences pessoais 

das funcionárias na dispensa. d.1.6) A conselheira Kátia Telles, em visita realizada na 

EMEB Paulo Freire constatou: o acompanhamento das crianças no momento da refeição 

pelas merendeiras, estoque organizado, cozinha e refeitório limpos, pouco desperdício de 

alimentos e bons produtos advindos da agricultura familiar, com exceção das entregas dos 

referidos produtos em períodos de chuva intensa. d.1.7) a conselheira Kátia Telles, em visita 

realizada na EMEB Maria José Rodrigues, verificou no freezer 01 (um) pacote de 

almondegas vencidas em 09/03/2019, bem como 04 (quatro) pacotes de milho de pipoca 

vencidos em 22/03/2019 e 05/04/2019. Apurou também a necessidade de réchaud e panela de 

pressão de 7 litros, além da má qualidade das verduras e feijão. Por fim verificou a ausência 

de desperdício de alimentos, assim como o acompanhamento das crianças no momento das 

refeições pelo(as) professores e merendeiras; d.1.8) Quanto a visita realizada pelo conselheiro 

Benedito na EMEB Ondina Ignez de Oliveira, observou: exaustor sujo e quebrado, tomada 

do forno elétrico com sinais de superaquecimento, necessidade de manutenção no fogão e 

ajuste de quantidade na entrega de cenouras e ovos. d.1.9) As conselheiras Cláudia e 

Simone, em visita realizada na EMEB Maria Adelaide, constataram: má qualidade do arroz 

e feijão, necessidade manutenção da geladeira industrial e multiprocessador. Verificaram 

ainda poucas sobras de alimentos ao final das refeições, teto da cozinha em estado precário e 

batentes de portas podres.  d.1.10) Os conselheiros Adriano e Odair, apuraram em visita 

realizada na EMEB Benedito José de Morais: necessidade de substituição do fogão, 

ausência de panelas de pressão, troca do cardápio do dia devido a não entrega de carne bovina 

e má qualidade da banana advinda da agricultura familiar. Apuraram ainda uma grande 
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rachadura na parede da cozinha. d.1.11) O conselheiro Adriano, em visita realizada na 

EMEB Carlos Gomes apurou: ausência de réchaud, excesso de feijão na dispensa, produtos 

advindo das agricultura familiar de boa qualidade, má qualidade dos sacos para estocagem, 

baixa aceitabilidade do ovo pochê, necessidade de melhora da porção de hambúrguer, comida 

com ótima aparência, ausência de telas de proteção e ralo sem tampa. Observou também a 

ótima aceitabilidade ao cardápio, bem como roda de conversa orientando a alimentação 

escolar com os(as) alunos(as).  d.1.12) Quanto a visita realizada pela conselheira Vanessa na 

EMEB Irmã Odete – Maria Ramos Pinto, verificou-se ótimos produtos advindos da 

agricultura familiar, baixa sobra de alimentos, acompanhamento dos(as) alunos(as) no 

momento das refeições por professores e ausência de rechaud. d.1.13) A conselheira 

Lucimar, em visita realizada na EMEB Profª Marineida Meneghelli de Lucca, constatou: 

má qualidade do saco plástico de lixo, frequentes faltas de detergentes, ausência de 

desperdício de alimentos, refeitório sujo, acompanhamento de alguns professores no momento 

da refeição das crianças e também muitos professores(as) se alimentando com os alunos(as). 

d.1.17) A conselheira Kátia Telles, em visita realizada na EMEB José de Anchieta 

constatou: necessidade de 06 (seis) peneiras grandes, 02 (duas) panelas de 10 litros, 01(um) 

panelão, pratos, talheres, bem como qualidade mediana dos produtos advindos da agricultura 

familiar, sendo necessário a troca dos mesmos algumas vezes. Mesmo com uma boa 

aceitabilidade ao cardápio e professores acompanhando o momento das refeições das 

crianças, verificou-se um desperdício significativo de alimentos, uma vez que muitas crianças 

realizam o porcionamento se alimentando com apenas uma colherada e posteriormente 

descartando o restante no lixo. d.1.18) a conselheira Kátia Telles, em visita realizada na 

EMEB Maurício Caetano de Castro II, verificou a oferta da refeição na entrada dos alunos 

(13h00) por adesão e complemento a partir das 14h15. Apurou também a boa qualidade dos 

alimentos advindos da agricultura familiar, além da ótima aceitabilidade ao cardápio, sem 

desperdícios de alimentos. e) Relativo 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 maio para fins de acompanhamento e fiscalização da alimentação 

escolar, a saber: dia 07/05, às 12h40, pela conselheira Kátia Telles, na EMEB Ana Henriqueta 

Clark Marin; dia 14/05, às 12h30, pelas conselheiras Vanessa e Lucimar, na EMEB Erminia 

Paggi; dia 15/05, às 12h50, pelos conselheiros Odair e Adriano, na EMEB Nilo Campos; dia 

17/05, às 09h20, pela conselheira Kátia Telles, na EMEB Odete Edith Périgo de Lima; dia 

17/05, às 12h30, pela conselheira Kátia Telles, na EMEB José Luiz Jucá; dia 21/05, às 13h50, 
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pelos conselheiros Adriano e Esmelinda, na EMEB Marcos Rogério da Rosa; dia 22/05, às 

13h40, pela conselheira Simone, na EMEB Fiorente Elena; dia 24/05, às 13h30, pela 

conselheira Cátia Prometi, na EMEB Alfredo Scarpelli; dia 27/05, às 12h40, pela conselheira 

Marcela, na EMEB Padre José Maurício; dia 28/05, às 12h20, pelo conselheiro Thiago, na 

EMEB Antonio dos Santos Farias e na EMEB Cléia Maria Teures de Souza; dia 29/05, às 

14h10, pela conselheira Cláudia, na EMEB José Getúlio Escobar Bueno, dia 31/05, às 13h40, 

pela conselheira Renata Leopoldo, na EMEB Graciliano Ramos e dia 03/06, às 13h30, pelas 

conselheiras Jussara e Alessandra, na EMEB Dr. José Ferraz de Magalhães Castro. f.1) 

Passsando para os informes e outros assuntos, a senhora Cláudia informou que na página 

“Portal da Educação de São Bernardo do Campo”, está mencionado a ofertada de manteiga à 

Rede Municipal de Ensino. Ponderou ainda, a possibilidade de equivoca interpretação por 

qualquer pessoa, uma vez que pode-se entender que o produto é ofertado à todos(as) os(as) 

alunos(as) da Rede Municipal de Ensino, porém esclareceu  que o referido produto não é 

ofertado às crianças de educação infantil. Relembrou que à época da realização da licitação de 

contrato de manteiga, este colegiado solicitou a inserção do pão com manteiga aos cardápios 

dos (as) alunos (as) da Educação Infantil, porém sem sucesso. f.2) Em continuidade, a senhora 

Alessandra esclareceu que todos os gêneros estocáveis do processo de contratação havido  

com o fornecedor “Martinucci Comércio e Representações de Produtos Alimentícios em 

Geral Eireli” apresentou problemas de atraso nas entregas. Isto posto salientou que o novo 

processo de contratação de gêneros estocáveis, está em vias de assinatura de contrato com a 

Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo. f.3) A senhora Cláudia solicitou que a 

Divisão de Alimentação Escolar verifique a receita de alteração de preparo do creme de 

chocolate, tendo em vista as recentes observações de desperdícios pelos (as) alunos (as). 

Enfatizou que a receita anterior do referido creme, possuía uma ótima aceitabilidade pelas 

crianças e socializou que nova receita contém um alto índice de amido de milho. 

Imediatamente a senhora Alessandra informou que irá averiguar a nova receita do creme de 

chocolate, e passará todas as informações apuradas na próxima reunião ordinária deste 

colegiado. f.4) Além disto, a senhora Cláudia parabenizou a Divisão de Alimentação Escolar 

pela inserção de frutas todos os dias no complemento aos alunos (as) da Educação Infantil. 

f.5) A senhora Alessandra socializou a todos os presentes que a Equipe Técnica da Secretaria 

Municipal de Educação tem avaliado os cardápios oferecidos aos alunos(as) de berçário, 

tendo em vista a orientação emitida pela Sociedade Brasileira de Pediatria de que crianças de 

0 (zero) a 06 (seis) meses consumam tão somente leite. Informou ainda, que em caso de 
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alteração dos mencionados cardápios, todas as informações serão repassadas ao Conselho 

Municipal de Alimentação Escolar. f.6) A senhora Alessandra socializou os cardápios 

impressos relativos ao mês de maio conforme em anexo. Informou que haverá a entrega dos 

referidos impressos à todos os(as) pais e ou responsáveis pelos(as) alunos(as) em reunião de 

pais e mestres que serão realizadas no mês de maio. Socializou ainda que a cada início de 

quadrimestre, a Secretaria Municipal de Educação adotará a entrega dos mencionados 

impressos à todos os(as) pais e ou responsáveis pelos(as) alunos(as). Diante disto, aprovou-se 

por unanimidade dos presentes a orientação de entrega dos próximos impressos, no mês de 

setembro de 2019. f.7) Os conselheiros Thiago Ghion Gomes, Simone Gonçales Ghion 

Gomes, Renata Garbe Stavale, Renata Alves Leopoldo, Marcela Aparecida da Silva Lima 

justificaram suas ausências por motivos de compromissos de trabalho. f.8) A senhora Lucimar 

Ana de Sousa, justificou sua ausência por motivo de compromisso previamente agendado. f.9) 

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

 

São Bernardo do Campo, 07 de maio de 2019. 

 

 

 

CLÁUDIA PASQUALINI PAULUSSI 

Vice-Presidente do CMAE  

 

 

BRUNO MASINI BORIM 

Secretário da Reunião - SE-300.1 


