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– COMAE. 

 
 

    Aos 08 dias do mês de Junho de 2022, às 14:00 horas, foi realizada 
uma reunião ordinária com os Conselheiros do COMAE na sede da 

Secretaria Municipal de Educação, localizada à Rua Prudente de 
Moraes, nº 1.328, Centro, com a participação do Secretário Municipal 

de Educação, Prof. Gustavo Felix Marçon e a Nutricionista do Município 
Sra. Daniela Cristina de Souza Rodrigues Ottoboni. A pauta da reunião 

ficou assim composta: leitura da Ata nº 02/21, de 10/11/21; retorno 
às aulas das escolas municipais no sistema presencial 2022 e outros 

assuntos da plenária. Dando início a reunião o Secretário Municipal de 
Educação, Prof. Gustavo Felix Marçon deu boas vindas agradecendo a 

presença de todos. Na sequência, passou a palavra para o Presidente 

Pablo Henrique Blanco Bertolo para fazer a abertura oficial, que 
também cumprimentou a todos dando boas vindas e agradecendo a 

participação de todos. Ficou acordado pelos Conselheiros a publicação 
da Ata nº 02/21 no grupo de trabalho para análise e aprovação, 

dispensando-se a leitura, sendo discutidos e trazidos à pauta demais 
assuntos. O Secretário trouxe as informações do montante de repasses 

ao Município destinados à merenda escolar pelas três esferas de 
governo no exercício 2021, tendo sido transferido pelo Governo Federal 

o valor de R$ 210.755,60, pelo Governo Estadual R$ 634.385,60 para 
utilização somente nas escolas estaduais, e Governo Municipal em 

contrapartida investiu o valor de aproximadamente R$ 2.600.000,00, 
Informou também que a prestação de contas já foram realizadas e 

enviadas ao Estado e União Federal – Programa Nacional de 
Alimentação Escolar – PNAE/FNDE. Informou também que este ano 

está funcionando em tempo integral a escola de educação infantil 

CEMEI. Profa. Adelaide Reginato De Lima, localizada no bairro dos 
Ypês, atendendo aquele bairro e adjacências, dobrando o número de 

refeições servidas àqueles alunos. O Secretário Gustavo e a 
Nutricionista Daniela fizeram esclarecimentos sobre o processo 

licitatório para a compra dos gêneros alimentícios e Chamamento 
Público para a Agricultura Familiar, informando sobre a dificuldade da 

entrega de alguns itens devido à elevação do valor no mercado. O 
Secretário Gustavo disse ainda que para este ano letivo o Município 

dispõem de 02 salas de aulas com 50 alunos aproximadamente para o 
desenvolvimento do “Projeto Sempre é Tempo”, na EMEF. Profa. Alzira 

K. Guther. Informou que a Prefeitura Municipal, a pedido desta 
Secretaria Municipal de Educação, realizou Processo Seletivo Público 

para a contratação temporária de Merendeiras, em substituição as que 



estão afastadas pelo INSS e demais afastamentos, totalizando 14 
Merendeiras afastadas de suas funções, necessitando desta 

contratação para suprir as necessidades emergenciais de nossas 

escolas, cujo validade do concurso será para 02 anos. A Conselheira e 
Profa. Marlene Stramantinoli Antonio perguntou à Nutricionista Daniela 

como funciona a aquisição dos alimentos junto aos fornecedores, 
verificação de qualidade, teor de açúcar e gordura utilizados na 

merenda escolar, tendo sido feito os esclarecimentos pela mesma, e 
programado visita à escola EMEF. Prof. Reverendo Gutenberg de 

Campos, a qual a professora leciona, uma vez que a mesma reclamou 
do ponto da carne servida aos alunos e quantidade de açúcar do 

achocolatado, para o corrente mês pelos demais Conselheiros 
Municipais. Foi sugerido pelo Vice-Presidente Hélio dos Santos Júnior, 

que as Conselheiras/Professoras fizessem anotações no dia que ocorrer 
problemas com a merenda escolar para comunicação à Nutricionista 

Daniela para resolução imediata do problema. A Conselheira Jamille 
Fabíola Andolfato Rodrigues disse que acompanha as refeições servidas 

na escola de Educação Infantil CEMEI Pref. Antonio Osvaldo De Luca, 

estando tudo em ordem, a qual trabalha como monitora, incentivando 
sempre o consumo de carnes pelos alunos. A Conselheira Jamille 

também sugeriu averiguação de higienização pelos funcionários 
escolares junto aos refeitórios. O Presidente Pablo disse sobre a 

necessidade e a importância das visitas mensais pelos Conselheiros 
junto às escolas municipais e estaduais como Plano de Ação para 

este ano letivo de 2022, podendo ser referidas visitas agendadas 
junto ao grupo do Conselho do COMAE no “Whatsapp”, de acordo com 

a disponibilidade dos Conselheiros. O Secretário Gustavo informou 
também que as escolas municipais terão recesso escolar no período de 

11 a 22 de Julho, capacitação dos professores nos dias 25 a 27 de 
julho, e retorno dos alunos dia 28 de julho para o segundo semestre, 

isso nas escolas de Ensino Fundamental e Educação Infantil. Já o 
Ensino Supletivo terá recesso no período de 05 a 18 de Julho, 

capacitação dos professores dias 19 e 20 de Julho, e retorno dos alunos 

no dia 21 de julho para o segundo semestre. Como ninguém mais fez 
uso da palavra o Secretário Gustavo se despediu agradecendo a 

presença de todos. O Presidente Pablo também agradeceu a presença 
de todos os Conselheiros, da participação e esclarecimentos feitos pelo 

Secretário Gustavo, se despedindo e agradecendo a participação de 
todos. Nada mais havendo a tratar, eu Jamille Fabíola Andolfato 

Rodrigues, Secretária do COMAE, redigi e lavrei a presente Ata, que 
vai assinada por mim e pelo Secretário Municipal de Educação e demais 

presentes. Barra Bonita, 08 de junho de 2022.Gustavo Felix Marçon, 
Pablo Henrique Blanco Bertolo, Hélio dos Santos Júnior, Daniela 

Cristina de Souza Ottoboni, Mariza Ivanete Guiraldello De Paula, Leila 
Cristina Fernandes, Janete Colonhesi, Marlene Stramantinoli Antonio. 
 

 
 



 


