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ATA CIRCUNSTANCIADA 

169ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR 

 

I - Data e Local: 06 de agosto 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 11h50. 

 

III - Participantes: 

Conselheiros: Cláudia Pasqualini Paulussi, Renata Garbe Stavale, Alessandra Fabiana 

Brasileiro Piza, Thiago Ghion Gomes, Cátia Rodrigues de Sant’Ana Prometi, Simone 

Gonsales Ghion Gomes, Vanessa Nicotari Maffei Zaremba, Benedito de Oliveira Bandeira e 

Kátia Telles do Nascimento.  

 

Convidados: Rosangela de Jesus Ramos (Diretora da Seção de Pesquisas Tecnológicas em 

Alimentação). 

 

IV - Pauta: a) Análise da prestação de contas do PNAE, relativa ao 1º e 2º trimestre civis de 

2019; b) Continuação da discussão e análise sobre o relatório relativo à  implantação do 

cardápio almoço na Rede Municipal de Ensino; c) Definição do cronograma de visitas para o 

mês de agosto; d) Socialização do envio do Parecer Conclusivo referente à análise das 

prestações de contas do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), relativas ao 

exercício de 2018, via sistema SIGECON; e) Informes e outros assuntos. 

 

V - Deliberação e principais debates: a) Iniciando a reunião, realizou-se a leitura referente à 

ata da 168ª 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 Thiago ponderou que o cardápio almoço na Rede Municipal de 

Ensino é benéfico aos alunos(as), porém o processo de implantação é equivocado tendo em 

vista a necessidade de avaliação dos horários de oferta do mesmo, bem como as estruturas dos 

refeitórios de cada unidade escolar. b.2) Em continuidade, após análise minuciosa o colegiado 

elaborou a “Minuta de Relatório CMAE nº 01/2019”, conforme anexo, sendo aprovada por 

unanimidade dos presentes. b.3) Aprovou-se também, o aguardo da realização de visitas de 
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fiscalização em unidades escolares no mês de agosto, para a inserção de todos os dados 

estatísticos no mencionado relatório e posterior encaminhamento à Secretaria Municipal de 

Educação. c.1) Quanto ao item “c” da pauta, aprovou-se por unanimidade dos presentes, o 

seguinte cronograma de visitas às unidades escolares a serem realizadas pelos conselheiros no 

mês de agosto para fins de acompanhamento e fiscalização da alimentação escolar, a saber: 

dia 06/08, às 13h00, pela conselheira Kátia Telles, na EMEB Francisco Beltran Batistini 

“Paquito”; dia 13/08, às 14h25, pelo conselheiro Benedito, na EMEB Marcos Rogério da 

Rosa; dia 15/08, às 13h10, pela conselheira Cláudia, na EMEB Octávio Edgard de Oliveira; 

dia 16/08, às 13h30, pela conselheira Renata Stavale, na EMEB Flamíno Araújo de Castro 

Rangel; dia 21/08, às 14h00, pela conselheira Simone, na EMEB José Ferraz de Magalhães 

Castro; dia 22/08, às 11h00, pela conselheira Vanessa, na EMEB Hygino Baptista de Lima; 

dia 26/08, às 09h30, pelo conselheiro Thiago, na EMEB Prof. Maria Justina de Camargo; dia 

27/08, às 09h00, pelo conselheiro Adriano, na EMEB Ana Henriqueta Clark Marin; dia 

28/08, às 14h25, pelo conselheiro Odair, na EMEB Marcos Rogério da Rosa, dia 30/08, às 

13h20, pela conselheira Kátia Telles, no CEU Luiz Gushiken,  dia 03/09, às 13h10, pela 

conselheira Renata Stavale, na EMEB Arlindo Miguel e dia 06/09, às 13h15, pela conselheira 

Renata Alves, na EMEB Karolina Zofia Lewandowska. d.1) Relativo ao item “d” da pauta, 

socializou-se e aprovou-se por unanimidade dos presentes, o parecer encaminhado ao FNDE, 

via sistema SIGECON, relativo ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, referente ao 

exercício de 2019, conforme relatórios e Recibo do Parecer Conclusivo anexo. e.1) Quanto a 

informes e outros assuntos, a senhora Alessandra socializou que a equipe gestora da EMEB 

Prof. Kazuê Fuzinaka optou pelo envio de bilhetes informativos aos pais de alunos(as) e/ou 

responsáveis com o intuito de interromper a entrada de frutas advindas das  residências 

dos(as) alunos(as), tendo em vista a oferta das mesmas junto ao cardápio semanal. e.2) 

Ponderou também que apenas uma mãe de aluno(a) apresentou queixas sobre o procedimento 

estabelecido, e que imediatamente a Divisão de Alimentação Escolar realizou todos os 

esclarecimentos à cerca do Plano Nacional de Alimentação Escolar. e.3) A princípio após 

várias intervenções realizadas pelo Conselho Municipal de Alimentação Escolar, a 

problemática envolvendo a entrada de alimentos advindos das residências está solucionado na 

EMEB Prof. Kazuê Fuzinaka. e.4) Após a proposta realizada pela senhora Cláudia, aprovou-

se a formatação de um novo modelo de relatório de visitas na próxima reunião ordinária. e.5) 

A senhora Cláudia propôs a oferta das frutas na mesma semana em que são recebidas pelas 

unidades escolares, tendo em vista a observação de grandes quantidades de descartes quando 
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ofertadas na semana seguinte após o recebimento. De prontidão a senhora Alessandra se 

comprometeu em verificar a possibilidade desta proposta junto à equipe de Divisão de 

Alimentação Escolar. e.6) Por fim aprovou-se por unanimidade dos presentes o envio de 

ofício à Secretaria Municipal de Educação, solicitando informações acerca do processo de 

contratação de bolos, bisnaguinha, pão de hot dog e pão de hambúrguer para o atendimento 

dos educandos, bem como o levantamento integral das pesquisas efetivadas junto às unidades 

escolares, bem como pais e responsáveis, quanto ao posicionamento dos mesmos sobre a 

implantação do almoço no cardápio ofertado aos alunos(as) da Rede Municipal. e.7) Os 

conselheiros Esmelinda Braga e Odair Freitas justificaram suas ausências por motivo de 

compromissos de trabalho e.8) Tendo em vista a falta de tempo hábil, aprovou-se por 

unanimidade dos presentes o adiamento da análise da prestação de contas do PNAE, relativa 

ao 1º e 2º trimestre civis de 2019. e.9) Nada mais havendo deu-se por encerrada a reunião. 

 

São Bernardo do Campo, 06 de agosto de 2019. 

 

 

 

THIAGO GHION GOMES 

Presidente do CMAE  

 

 

BRUNO MASINI BORIM 

Secretário da Reunião - SE-300.1 


