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ATA CIRCUNSTANCIADA 

167ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR 

 

I - Data e Local: 04 de junho de 2019 - Sala de Reuniões do Departamento de Ações 

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

 

II - Horário: das 08h30 às 11h20. 

 

III - Participantes: 

Conselheiros: Thiago Ghion Gomes, Odair de Freitas, Renata Alves Leopoldo, Angela 

Nogueira Bisaro de Souza, Simone Gonsales Ghion Gomes, Lucimar Ana de Sousa, Kátia 

Cilene Sgrignoli Marmo, Vanessa Nicotari Maffei Zaremba, Benedito de Oliveira Bandeira, 

Alessandra Fabiana Brasileiro Piza, e Kátia Telles do Nascimento.  

 

IV - Pauta: a) Envio do Parecer Conclusivo referente à análise das prestações de contas do 

Programa Nacional de Alimentação Escola (PNAE), relativas ao exercício de 2018, via 

sistema SIGECOM; b) Socialização de visitas realizadas pelos conselheiros; c) Socialização e 

análise relativa ao histórico de acompanhamento à EMEB Prof. Kazuê Fuzinaka; d) 

Socialização dos dados estatísticos relativos às visitas de fiscalização às unidades escolares da 

Rede Municipal de Ensino, no exercício de 2019; e) Socialização de informações referentes 

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; f) Socialização da 

participação do senhor Thiago, no processo de pregão eletrônico relativo ao contrato para 

fornecimento de creme vegetal e queijo mussarela; g) Definição do cronograma de visitas 

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

 

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

leitura referente à ata da 166ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Alimentação 

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

pauta, o colegiado tomou conhecimento que o envio do parecer Conclusivo referente à 

análise da prestação de contas do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), 

relativa ao exercício de 2018, via sistema SIGECOM, ainda não está liberado pelo Fundo 

Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE). c.1) Quanto ao item “b” da pauta, os 
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conselheiros socializaram as visitas por eles realizadas no mês de maio, 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. c.1.1) as conselheiras Lucimar e Vanessa, em visita 

realizada na EMEB Ermínia Paggi, constataram problemas com o feijão e ausência de 

desperdícios de alimentos. Apurou-se também alguns professores se alimentando em conjunto 

com as crianças; c.1.2) os principais apontamentos realizados pelos conselheiros Adriano e 

Odair, em visita realizada na EMEB Nilo Campos Gomes, foram: necessidade de 10 (dez) 

caixas vazadas e substituição de liquidificador, excesso de arroz e feijão estocados, mexericas 

diferentes no tamanho, tomates verdes, tela de proteção da janela da cozinha rasgada, tela 

inapropriada no estoque, coifa inutilizada e  ótima aceitação ao cardápio do dia (feijoadinha); 

c.1.3) a conselheira Kátia Telles, em visita realizada na EMEB José Luiz Jucá, constatou: 

baixo desperdício, arroz com caruncho, necessidade de caixas e panelas, bem como conserto 

do rechaud. Em pesquisa com as crianças foi apurado que o complemento ofertado não supri a 

demanda, deixando as crianças com fome. c.1.4) Quanto a visita realizada pela conselheira 

Cátia Prometi na EMEB Alfredo Scarpelli, observou-se a baixa aceitabilidade da 

abobrinha, bem como verificou-se a realização do Projeto Horta, em parceria com a 

Termomecanica São Paulo S.A. c.1.5) Em visita realizada pela conselheira Renata Leopoldo, 

na EMEB Prof. Claudemir Gomes do Vale, foi constatado: qualidade satisfatória dos 

produtos advindos da agricultura familiar, baixa aceitabilidade da salada de repolho e 

necessidade de instalação de uma porta no armário da cozinha, para alocar e separar os 

produtos de limpeza. Apurou-se também o conserto dos liquidificadores, etiquetas adequadas 

e coifa com barulho mais baixo em comparação com a visita realizada anteriormente. c.1.6) O 

conselheiro Thiago, em visita realizada na EMEB Gofredo Teixeira da Silva Telles, 

apurou: acompanhamento parcial das crianças no momento das refeições, funcionários se 

alimentando, estrutura do pátio com muita sujeira e goteiras, tomadas quebradas e fios 

expostos na cozinha, material de limpeza acondicionado embaixo da pia, geladeira com 

ferrugem, aceitação mediana ao cardápio, baixo desperdício de alimentos, exaustores 

engordurados e espaço de armazenamento dos alimentos sem ventilação. c.1.7) A conselheira 

Cláudia, em visita realizada na EMEB José Getúlio Escobar Bueno, constatou: batatas 

estragadas entregues um dia antes da visita, carência de picador grande e balança, muita 

gordura na carne do hambúrguer,  alta quantidade de bolinhos entregues e necessidade de 

adequação da alta quantidade de entrega de bolinho, da mesma maneira que a diminuição da 
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entrega de horti fruti. Verificou-se também os seguintes projetos pedagógicos relativos à 

alimentação escolar: Turmas do 2º ano – desenvolvimento de projeto horta (compostagem e 

palntio); Turmas do 1º ano – alimentação e higiene pessoal; e Turmas do 4º ano – hábitos 

alimentares e tabela nutricional.  c.1.8) Quanto a visita realizada pela conselheira Renata 

Leopoldo na EMEB Graciliano Ramos, observou: frutas e cebolas próximos aos materiais 

de limpeza, ótima aceitabilidade aos cardápios, baixo desperdício de alimentos, necessidade 

de limpeza do freezer e geladeira engordurados, frutas (principalmente mamão) entregues 

muito “verdes” e baixa aceitabilidade ao complemento ofertado na entrada dos(as) alunos(as). 

d.1) Em continuidade com item “d” da pauta, socializou-se a todos os presentes os dados 

estatísticos relativos as visitas de fiscalização às unidades escolares da Rede Municipal de 

Ensino, entre os meses de março a maio de 2019, conforme relatório anexo. À oportunidade, 

verificou-se as seguintes informações: 35 visitas realizadas; 32,4% das visitas realizadas no 

mês março - 41,2% das visitas realizadas no mês de abril – 26,5% das visitas realizadas no 

mês maio; 31,4% das visitas realizadas no período da manhã e 68,6% realizadas no período da 

tarde; 85,7% das unidades escolares sem constatações de desperdício de alimentos e 8,6% 

apresentaram parcial desperdício de alimentos; e 48,6% das unidades escolares visitadas, há o 

acompanhamento aos alunos(as) no momento das refeições, por professores, cozinheiras e 

pessoal de apoio – 28,6% exclusivamente pelos professores  e 20% pelas cozinheiras e/ou 

pessoal de apoio. e.1) Quanto ao item “f” da pauta, o senhor Thiago socializou a sua 

participação no pregão eletrônico de creme vegetal  e queijo mussarela. e.2) Informou que a 

empresa Martinuci Comércio e Representação de Produtos Alimentícios em Geral foi a 

vencedora do certame relativo ao creme vegetal, e a empresa LMS Comércio e Distribuidora 

de Alimentos EIRELLI foi a empresa vencedora do certame relativo ao queijo mussarela, a 

qual fornecerá o referido produto da marca “Piracanjuba”. f.1) Referente ao item “c” da 

pauta, o senhor Thiago socializou a todos os presentes, um breve histórico de 

acompanhamento deste colegiado desde o ano de 2017 junto à EMEB Prof. Kazuê Fuzinaka, 

relativo à alimentação dos(as) alunos(as) da referida unidade escolar com alimentos advindos 

de casa. f.2) Ponderou que o conselho realizou visitas de fiscalização na referida unidade 

escolar em 09/10/2017, 08/11/2017 e 11/10/2018, bem como debateu o caso ora tratado nas 

150ª, 151ª  e 161ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Alimentação Escolar. f.3) Em 

continuidade, a senhora Simone socializou a todos os presentes que em visita realizada na 

referida unidade escolar, no dia 22/05/2019, constatou: baixa adesão ao lanche ofertado às 

crianças, que de acordo com a diretora escolar, senhora Andréa, há alta rejeição por parte aos 
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alunos(as) ao pão integral. f.4) Esclareceu também, que de acordo com sua avaliação, houve 

uma evolução no comportamento dos(as) alunos(as), tendo em vista que a equipe gestora 

através do Conselho Mirim da unidade escolar tem realizado um trabalho pedagógico, e foi 

constatado que os(as) alunos levam apenas frutas para escola. f.5) A senhora Renata Alves, 

salientou a inexistência de quaisquer legislação que ampare o conselho, bem como  Secretaria 

Municipal de Educação para proibir a entrada de alimentos advindos de fora pelas criança. 

f.6) Considerou uma grande evolução do caso, tendo em vista a entrada apenas de frutas, em 

substituição a “salgadinhos”, lanches gordurosos e refrigerante. f.7) A senhora Alessandra, 

informou que recebeu diversas ligações  de pais de alunos(as) e/ou responsáveis da EMEB 

Prof. Kazuê Fuzinaka, solicitando esclarecimentos por parte da Divisão de Alimentação 

Escolar. À oportunidade esclareceu aos referidos pais e/ou responsáveis o princípio de 

equidade, bem como a necessidade de conscientização que todas as unidades escolares 

seguem a Resolução FNDE nº 26/2013, a qual dispõe sobre o atendimento da alimentação 

escolar aos alunos a educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar-PNAE. f.8) Informou ainda que a Divisão de Alimentação Escolar e o Departamento 

de Ações Educacionais, estão acompanhando o referido caso. g.1) Quanto ao item “e” da 

pauta, a senhora Alessandra esclareceu que após o teste de aceitabilidade realizado no dia 

10/05/2019, para as amostras de bolos, bisnaguinha, pão de hot dog e pão de hambúrguer, a 

empresa Demalarie Indústria e Comércio LTDA. acabou sendo desclassificada. A segunda 

empresa vencedora do certame tem o prazo até o dia 12/06/2019 para apresentar as referidas 

amostras, e diante disto, todos os conselheiros estão convidados a participar. h.1) Passando ao 

item “g” da pauta, aprovou-se por unanimidade dos presentes, o seguinte cronograma de 

visitas às unidades escolares a serem realizadas pelos conselheiros no mês de junho para fins 

de acompanhamento e fiscalização da alimentação escolar, a saber: dia 04/06, às 12h20, pela 

conselheira Kátia Telles, na EMEB Fiorente Elena; dia 12/06, às 12h20, pelo conselheiro 

Odair, na EMEB Antonio dos Santos Farias; dia 13/06, às 13h50, pelos conselheiros 

Benedito, na EMEB Salvador Gori; dia 14/06, às 09h00, pela conselheira Cátia Prometi, na 

EMEB Francisco Beltran Batistini Paquito; dia 17/06, às 14h00, pelo conselheiro Thiago, na 

EMEB Prof. Florestan Fernandes; dia 18/06, às 12h20, pelas conselheiras Lucimar e Vanessa, 

na EMEB Maria Therezinha Besana; dia 19/06, às 09h00, pelo conselheiro Adriano, na 

EMEB Prof. Maria Justina de Camargo; dia 26/06, às 12h40, pela conselheira Simone, na 

EMEB Cléia Maria Teures de Souza; dia 27/06, às 09h00, pela conselheira Cláudia, na 

EMEB Caetano de Campos e dia 28/06, às 12h30, pela conselheira Renata Alves, na EMEB 
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Padre José Maurício. i.1) Quanto aos informes e outros assuntos, socializou-se a todos os 

presentes o Ofício nº 1.105/2019 – GSE, o qual a Secretaria Municipal de Educação solicita 

uma cópia da ata da 166ª Reunião Ordinária do CMAE, na qual foi realizado o teste de 

aceitabilidade do produto “carne moída”, visando a juntada do referido documento ao 

processo PC nº 1832/2018. Diante do solicitado, aprovou-se o envio de ofício contendo uma 

cópia do referido documento. i.2) A senhora Vanessa Nicotari socializou a todos os presentes 

um breve histórico referente a alimentação de funcionários na EMEB Sadao Higuchi. 

Informou também que a vice-diretora da unidade escolar, baseada na Resolução FNDE nº 

26/2013, não tem permitido a alimentação de funcionários, tendo em vista que os gêneros 

ofertados são destinados exclusivamente aos alunos(as), e diante desta decisão, vários 

entreveros tem ocorrido uma vez que alguns profissionais não aceitam tal decisão. Diante 

disto, aprovou-se a realização de visita para fins de acompanhamento e fiscalização da 

alimentação escolar, na EMEB Sadao Higuchi. i.3) A conselheira Esmelinda Braga justificou 

sua ausência por motivo de compromissos de trabalho. i.4) Nada mais havendo, deu-se por 

encerrada a reunião. 

 

São Bernardo do Campo, 04 de junho de 2019. 

 

 

 

THIAGO GHION GOMES 

Presidente do CMAE  

 

 

BRUNO MASINI BORIM 

Secretário da Reunião - SE-300.1 


