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ATA CIRCUNSTANCIADA 

170ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR 

 

I - Data e Local: 10 de setembro 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 11h55. 

 

III - Participantes: 

Conselheiros: Odair de Freitas, Esmelinda Braga, Adriano de Oliveira da Silva, Renata Garbe 

Stavale, Jussara Almeida Bezerra, Thiago Ghion Gomes, Kátia Cilene S. Marmo, 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) Finalização do relatório relativo à implantação do cardápio almoço na Rede 

Municipal de Ensino; c) Definição do cronograma de visitas para o mês de setembro; d) 

Socialização das visitas realizadas pelos conselheiros; e) Formatação de um novo modelo de 

relatório de visitas; f) Informes e outros assuntos. 

 

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

leitura referente à ata da 169ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar, sendo aprovada por unanimidade dos presentes. b.1) Quanto ao item “e” da pauta,  

aprovou-se por unanimidade dos presentes a inserção dos seguintes questionamentos junto ao 

relatório de visitas, as quais auxiliarão na qualificação do acompanhamento da alimentação 

escolar: 1 – Verificou-se a instalação de telas de proteção nas janelas da cozinha e 

dispensa?; 2 – Foi encontrado algum tipo de gênero alimentício aberto e sem identificação 

adequada?; 3 – Há equipamentos em mal estado de conservação? Especificar nos 
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comentários; 4 – No momento da distribuição os alunos são incentivados/orientados pelos 

professores?; 5 – Os alunos aceitam bem o alimento preparado em suas variedades?; 6 – 

Quantas crianças se alimentam na unidade no período avaliado; 7 – Qual o percentual de 

aceitabilidade ao cardápio?; 8 – O horário da refeição contempla as necessidade dos(as) 

alunos(as)?; 9 –Houve desperdícios de gêneros alimentícios? e 10 – As crianças consomem 

alimentos advindos de casa?. Além disso, aprovou-se a formatação da área reservada para as 

observações no verso do relatório, garantindo assim maior espaço para a escrita. b.2) O novo 

modelo do relatório ora tratado será anexado à ata da reunião. c.1) Passando para o item “d” 

da pauta, os conselheiros socializaram as visitas por eles realizadas nos meses de agosto e 

setembro, 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) a conselheira 

Kátia Telles, em visita realizada na EMEB Francisco Beltran Batistini Paquito, constatou 02 

(dois) pacotes de feijão com caruncho, necessidade de refrigerador maior, bem como a 

ausência de azulejos na dispensa; c.1.2) o apontamento realizado pela conselheira Renata 

Stavale, em visita realizada na EMEB Flamínio Araujo de Castro Rangel, foi a baixa 

aceitabilidade entre as turmas de 06 (seis) e 07 (sete) anos, tendo vista que os mesmos são 

encaminhados para a unidade escolar alimentados; c.1.3) a conselheira Simone, em visita 

realizada na EMEB Dr. José Ferraz de Magalhães Castro, constatou: aceitabilidade maior 

entre os alunos menores, boa qualidade dos gêneros da agricultura familiar (conforme relatos 

das cozinheiras), pouco desperdício, boa aceitabilidade ao complemento e ausência de telas 

nas janelas;. c.1.4) Quanto a visita realizada pela conselheira Kátia Telles, na EMEB Luiz 

Gushiken, observou a porta da geladeira com problemas para se manter fechada, necessidade 

de 300 (trezentas) colheres, 03 (três) caixas organizadoras de 28 litros e panela de pressão; 

c.1.5) Em visita realizada pela conselheira Renata Stavale, na EMEB Arlindo Miguel Teixeira 

foi constatado: necessidade de atenção maior na conservação dos hortifrútis, ovos na 

embalagem de recebimento, paredes da área externa do refeitório sujas, chão da cozinha 

muito molhado, descarte dos alimentos pelos alunos em bacias e presença de cachorros no 

refeitório; c.1.6) O conselheiro Odair encontrou janelas sem tela de proteção em visita 

realizada na EMEB Ângelo Ceroni. c.1.7) A conselheira Cláudia. em visita realizada na 

EMEB Prof. Maria Justina de Camargo verificou: arroz apresentando bichos, baixa 

aceitabilidade ao cardápio almoço, baixo desperdício de alimentos, acompanhamento parcial 
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pelos professores na hora da alimentação, relativo ao estoque do “merendão” (Arroz, 

macarrão, feijão e óleo) há ausência de gêneros alimentícios afetando assim o cumprimento 

ao cardápio, ausência de retorno de prescrições de dietas especiais entregues em fevereiro 

para a Divisão de Alimentação, obrigando a equipe escolar a trabalhar com as restrições 

prescritas no exercício de 2018 e de acordo com a equipe gestora a existência de 

questionamentos realizados por membros da APM (associação de pais e mestres) e conselho 

de escola em reunião, relativos à implantação do cardápio almoço , tendo em vista a opção 

pelo cardápio lanche. c.1.8) Após a análise minuciosa das visitas realizadas, aprovou-se por 

unanimidade dos presentes o envio de ofício à Secretaria Municipal de Educação orientando a 

implementação dos “carometros” (ficha técnica identificadora do(a) aluno(a) e respectiva 

patologia) em todas as unidades escolares da Rede Municipal de Ensino, especificando a 

patologia de cada aluno(a) dentro das cozinhas, bem como a informação de restrição dos 

alimentos a ser fixado nos refeitórios. A referida medida auxiliará a equipe escolar nos 

cuidados a serem tomados junto aos alunos(as) que apresentem restrições alimentares.  d.1) 

Relativo ao item “a” da pauta, que trata da análise da prestação de contas do PNAE, relativa 

ao 1º e 2º trimestre civis de 2019, aprovou-se o adiamento da referida pauta, tendo em vista 

até o presente momento a ausência de informações apresentadas pela Secretaria Municipal de 

Educação acerca do processo de contratação de bolos, bisnaguinha, pão de hot dog e pão de 

hambúrguer para o atendimento dos educandos da Rede Municipal. d.2) Diante dos fatos 

aprovou-se por unanimidade dos presente o envio de ofício à digníssima pasta reiterando a 

solicitação constante no Ofício CMAE nº 03/2019. e.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 setembro para fins de 

acompanhamento e fiscalização da alimentação escolar, a saber: dia 18/09, às 13h40, pela 

conselheira Jussara, na EMEB Marcos Rogério da Rosa; dia 20/09, às 10h00, pela conselheira 

Kátia Telles, na EMEB Aluísio de Azevedo; dia 20/09, às 12h30, pelas conselheiras Kátia 

Telles e Renata Stavale, na EMEB Karolina Zofia Lewandowska; dia 23/09, às 08h40, pelo 

conselheiro Adriano, na EMEB Ana Henriqueta Clark Marin; dia 25/09, às 09h00, pelos 

conselheiros Vanessa e Odair, na EMEB Maria Justina de Camargo e  dia 25/09, às 12h30, 

pelo conselheiro Thiago, na EMEB Padre José Maurício. f.1) Em continuidade, tendo em 

vista a falta de tempo hábil, aprovou-se a finalização do relatório relativo à implantação do 

cardápio almoço na Rede Municipal de Ensino, para a próxima reunião ordinária deste 
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colegiado. g.1) Passando para os informes e outros assuntos, as conselheiras Claúdia e 

Lucimar justificaram suas ausências por motivo de licença médica.  g.2) Nada mais havendo 

deu-se por encerrada a reunião. 

 

São Bernardo do Campo, 10 de setembro de 2019. 

 

 

 

THIAGO GHION GOMES 

Presidente do CMAE  

 

 

BRUNO MASINI BORIM 

Secretário da Reunião - SE-300.1 


