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– COMAE. 

 
 

    Aos 29 dias do mês de agosto 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. A pauta da reunião ficou 

assim composta: Cronograma de visitas às escolas da Rede Pública 

para acompanhamento do fornecimento da merenda escolar aos 

alunos, para o segundo semestre/22 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. O Secretário trouxe as seguintes informações: a contratação 

de Merendeiras através do Processo Seletivo Público; a fiscalização 

ordenada realizada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 

junto à escola EMEF. Dr. Fernando Costa com relação à merenda, 

cardápio, transporte escolar, aprendizagem dos alunos, etc.; visita 

realizada pelas Conselheiras Leila Cristina Fernandes e Mariza Ivanete 

Guiraldello De Paula, que acompanharam o Presidente do COMAE Pablo 

Henrique Blanco Bertolo junto à EMEF. Prof. Rev. Gutenberg de 

Campos, como havia sido acordado anteriormente. Com relação a 

visita os mesmos relataram que os alimentos estavam ao ponto e 

falaram que conversaram com os alunos havendo grande  

aceitabilidade da merenda pelos alunos. Após, a Conselheira Janete 

Colonhesi comentou sobre o uso de querosene na escola CEMEI. Profª 

Adelaide Reginato de Lima, e o Vice-Presidente Hélio dos Santos Jr. 

comentou sobre uma empresa que dispõe deste produto sem cheiro. A 

Conselheira Jamille Fabíola Andolfato Rodrigues disse que ficou 

sabendo que os alunos da escola EE. Laurindo Battaiola se serviam, 

pois os alimentos ficavam em modo “self-service” e que isto havia sido 

proposto por um Vereador, tendo ficado acordado a visita àquela 

escola. Foi sugerido pelos Conselheiros a realização de palestras pela 



Nutricionista Daniela nas escolas, e também para a mesma agendar 

visitas com alunos para conhecerem a Cozinha Piloto para orientação, 

tendo chegado ao conhecimento dos mesmos que no dia 06/09 seria a 

escola EMEF. Profa. Mariana G. Dias a visitar a Cozinha Piloto. O 

Secretário Gustavo também sugeriu a realização de Campanha de 

Conscientização dos Alimentos, e também passar para imprensa. 

Informou ainda, que chegou um veículo refrigerado para a distribuição  

da merenda escolar junto às escolas, e que a Conselheira Mariza, que 

é da equipe técnica da SEMED, estava inserindo no sistema do Governo 

Estadual informações para aquisição de mais um veículo refrigerado 

para a Merenda Escolar. Após, a Conselheira Karine Carr Fabricio 

solicitou para se verificasse sobre a manteiga usada na escola EMEF. 

Profa. Mariana G. Dias. Na sequência, o Secretário Gustavo informou 

que são servidas frutas três vezes por semana aos alunos das escolas 

da Rede Pública, e que houve problema na licitação para aquisição de 

panelas de pressão para a Cozinha Piloto, e que o Departamento 

Jurídico havia sido acionado para intermediação. Informou também, 

que na escola CEMEI Profª. Adelaide R. de Lima o cardápio do berçário 

é diferenciado. Disse que estava sendo realizado Pregão para  

substituição da tela por forro de pvc do refeitório da escola EMEF. Prof. 

Alberto Arradi proporcionando maior higiene, como foi feito nas escolas 

EMEF. Profª. Alzira K. Guther e EMEF. Prof. Rev. Gutenberg de Campos.  

Foi ainda, feita uma sugestão pelo Secretário Gustavo e os 

Conselheiros para as seguintes observações durante a realização das 

visitas às escolas pelos mesmos: frequência dos alimentos servidos, 

vestuário das merendeiras, higienização das caixas d´águas, 

higienização dos pratos, talhares e utensílios, funcionamento das 

torneiras da cozinha, material de limpeza usado. Foi discutido ainda, 

que quando houver algum tipo de ocorrência com os alimentos servidos 

acionarem imediatamente a Nutricionista Daniela para separar 

amostras dos alimentos. Foi solicitado ainda, pelo Presidente Pablo que 

nas próximas visitas sejam levado um Termo de Questionário de 

Verificação para facilitar os trabalhos. O Secretário Gustavo informou 

que foram iniciadas as inserções de documentos do COMAE junto ao 

site da Prefeitura Municipal pela Conselheira Mariza I. Guiraldello De 

Paula. Após, ficou acordado entre os Conselheiros a visita junto às 

escolas EE. Laurindo Battaiola e EMEF. Profª Mariana G. Dias. 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, 29 de agosto 

de 2022. 

Gustavo Felix Marçon, Pablo Henrique Blanco Bertolo, Hélio dos Santos 

Júnior, Mariza Ivanete Guiraldello De Paula, Leila Cristina Fernandes, 

Janete Colonhesi, Marlene Stramantinoli Antonio, Thaís Fernanda de 

Sousa Cabreira, Karine Carr Fabricio. 

 

 
 


