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ATA CIRCUNSTANCIADA 

171ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR 

 

I - Data e Local: 01 de outubro 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 12h05. 

 

III - Participantes: 

Conselheiros: Cláudia Pasqualini Paulussi, Cátia Rodrigues de Sant’Ana Prometi, Renata 

Garbe Stavale, Alessandra Fabiana Brasileiro Piza, Thiago Ghion Gomes, 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) Apresentação dos contratos vigentes relativos à Alimentação Escolar; b) 

Socialização dos cardápios a serem oferecidos no mês de outubro; c) Socialização de 

informações referentes aos itens que serão oferecidos aos educandos, em comemoração ao dia 

das crianças; d) Socialização das visitas realizadas pelos conselheiros; e) Análise da prestação 

de contas do PNAE, relativa ao 1º e 2º trimestre civis de 2019; f) Finalização do relatório 

relativo à implantação do cardápio almoço na Rede Municipal de Ensino; g) Definição do 

cronograma de visitas para o mês de outubro; f) Informes e outros assuntos.  

 

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

leitura referente à ata da 170ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar, a qual a senhora Cláudia mencionou a ausência dos principais apontamentos 

realizados em visita realizada em 15/08/2019, nas dependências da EMEB Maria Justina de 

Camargo. Diante disto, o senhor Bruno se comprometeu em realizar a inserção no texto da 

referida ata para avaliação e aprovação na próxima reunião ordinária. b.1) Quanto ao item 
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“a” da pauta, socializou a todos os presentes a relação de contrato vigentes vinculados à 

alimentação escolar conforme relatório anexo. b.2) O senhor Thiago questionou o motivo da 

existência dos contratos nº005/2017 e nº 44/2019 firmados com a empresa Bela Mesa. b.3) 

Imediatamente a senhora Alessandra apresentou o processo nº SB 60.189/2016 o qual está 

juntado o contrato nº 44/2019, bem como enfatizou o erro de digitação pela equipe da Divisão 

de Alimentação Escolar na elaboração do referido relatório, tendo em vista que o contrato nº 

005/2017 encontra-se encerrado. c.1) Quanto ao item “b” da pauta, socializou-se a todos os 

presentes os cardápios relativos ao mês de outubro os quais serão ofertados aos alunos da 

Rede Municipal de Ensino. c.2) Socializou-se também o informativo nº 68/2019, conforme 

anexo o qual orienta para o cardápio no mês de outubro c.3) A senhora Alessandra informou 

que após um acordo com a empresa Freskito, fornecedora de pães à Rede Municipal de 

Ensino, haverá a oferta de pão de hambúrguer com carne bovina de hambúrguer no dia 

especial comemorativo às crianças. c.4) Ainda quanto ao cardápio relativo ao mês de outubro, 

a senhora Alessandra socializou a oferta de um cardápio diferenciado em um dia específico 

que será ofertado de acordo com a organização de cada unidade escolar contendo milho de 

pipoca, iorgute, bolinho recheado de chocolate, salada de frutas, bem como a troca do almoço 

por lanche. c.5) O senhor Thiago solicitou novamente a realização de discussões prévias com 

o Conselho Municipal de Alimentação Escolar, visando a participação do mesmo na análise e 

elaboração dos cardápios mensais. d.1) Passando para o item “e” da pauta, aprovou-se por 

unanimidade dos presentes, as despesas relativas ao 1º e 2º trimestres civis de 2019, do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, após análise por amostragem dos 

documentos fiscais, de acordo com a prestação de contas, a seguir, detalhada: apurou-se um 

saldo bancário em 31/12/2018 no montante de R$ 22.175,81 (vinte e dois mil, cento e setenta 

e cinco reais e oitenta e um centavos). Apurou-se também que foram repassados, pelo 

Programa Nacional de Alimentação Escolar, recursos no total de R$ 4.572.296,60 (quatro 

milhões, quinhentos e setenta e dois mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta centavos). 

Comprovou-se ainda um total de rendimentos no valor de R$ 33.296,64 (trinta e três mil, 

duzentos e noventa e seis reais e sessenta e quatro centavos). O total de recursos à conta 

vinculada foi utilizado em consonância com o estabelecido na Resolução/CD/FNDE n° 26, de 

17 de junho de 2013, tendo em vista que foram efetuados os pagamentos das Notas Fiscais no 

total de R$ 2.539.966,78 (dois milhões, quinhentos e trinta e nove mil, novecentos e sessenta 

e seis reais e setenta e oito centavos). Por fim, verificou-se o saldo bancário em 30/06/2019, 
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no montante de R$ 2.087.802,27 (dois milhões, oitenta e sete mil, oitocentos e dois reais e 

vinte e sete centavos). Após a verificação de toda a documentação fiscal dos recursos 

repassados pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE e sanadas todas as 

dúvidas, este Colegiado delibera pela aprovação das contas, considerando regulares as 

despesas referentes aos repasses, tendo em vista que os recursos foram aplicados em 

conformidade com as instruções do FNDE. e.1) Quanto 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 outubro para fins de acompanhamento e 

fiscalização da alimentação escolar, a saber: dia 11/10, às 14h, pela conselheira Renata 

Leopoldo, na EMEB André Ferreira; dia 16/10, às 08h35, pelo conselheiro Odair, na EMEB 

Isidoro Battistin; dia 18/10, às 13h40, pela conselheira Renata Leopoldo na EMEB Antônio 

Pereira Coutinho; dia 22/10, às 09h00, pela conselheira Kátia Telles, na EMEB José de 

Anchieta; dia 22/10, às 13h00, pelas conselheiras Vanessa e Kátia Telles, na EMEB Lauro 

Gomes, dia 24/10, às 13h00, pela conselheira Cláudia, na EMEB Maria Justina de Camargo, 

dia 29/10, às 09h00, pelo conselheiro Thiago e  dia 30/10, às 13h10, pela conselheira Simone, 

na EMEB Caetano de Campos. f.1) Passando para os informes e outros assuntos, socializou-

se a todos os presentes o Ofício nº 1484/2019 – SE, em resposta ao Ofício CMAE nº 03 e 

Ofício CMAE nº04. Destaca-se no referido ofício que a Licitação de Contratação nº 

0177/2019, Pregão Eletrônico nº135/2019 relativo à aquisição de bolo, bisnaguinha, pão de 

hot dog e pão de hambúrguer para atendimento dos educandos está em processo de revogação 

em razão da substituição do cardápio lanche pelo cardápio almoço, previsto para o primeiro 

semestre de 2020, bem como em razão do aumento do atendimento do “Programa Educar 

Mais”, para aproximadamente 3.000 (três mil) alunos(as). Tal revogação visa preservar a 

equação econômico-financeira entre o Município e a empresa licitante, visto que o preço 

proposto foi lastreado nos quantitativos e logística de entrega ponto a ponto como base de 

custo, que alteradas, poderão comprometer a execução contratual.  f.2) Diante dos fatos 

apresentados, o senhor Thiago solicitou ao senhor Bruno a  verificação de agendamento de 

reunião visando a avaliação dos trabalhos em conjunto com a Secretária de Educação para o 

dia 22/10/2019. f.3)Em relação à pesquisa realizada junto às unidades escolares, a senhora 

Alessandra disponibilizou para visualização a fim de demonstrar transparência na realização 

da mesma. f.4) Quanto ao item “d” da pauta, aprovou-se o adiamento da socialização das 

visitas realizadas pelos conselheiros para a próxima reunião ordinária. f.5) Em relação ao item 
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“f” da pauta, aprovou-se por unanimidade dos presentes a finalização do relatório relativo à 

implantação do cardápio almoço na Rede Municipal de Ensino, após a realização de reunião 

com a senhora Sílvia de Araújo Donnini, Secretária de Educação de São Bernardo do Campo. 

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

 

São Bernardo do Campo, 01 de outubro de 2019. 

 

 

 

THIAGO GHION GOMES 

Presidente do CMAE  

 

 

BRUNO MASINI BORIM 

Secretário da Reunião - SE-300.1 


