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Ata de reunião ordinária do Conselho Municipal de Alimentação 
Escolar – COMAE. 

 
 

    Aos 20 dias do mês de setembro 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: informação sobre a visita efetuada à 

escola estadual EE. Laurindo Battaiola 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 e  agradeceu a participação de todos. Segundo relato 

visitaram a EE. Laurindo Battiola, o Presidente Pablo, Vice-Presidente 

Hélio e a Conselheira Jamille, tendo sido recebidos com receptividade 

pela Vice-Diretora e demais funcionários daquela unidade escolar. 

Informaram aos demais Conselheiros que realmente a forma de 

distribuição da merenda aos alunos é através do “self service”. O 

cardápio do dia estava disposto apenas na lousa, tendo sido 

orientado para fixá-lo fora da escola e dentro do refeitório. Quanto à 

merenda escolar estava tudo normal, bem feita, de boa qualidade e 

aceitabilidade pelos alunos. A higienização pessoal das merendeiras 

estava correto com uso de tocas e luvas. A higienização do ambiente, 

alimentos e armazenamento também estavam todos corretos. Foi 

notado um bom relacionamento e cooperação entre as merendeiras e 

alunos, boa organização para desempenho do trabalho. Foi observado 

também que o gás encontrava-se dentro da cozinha e deveria estar 

do lado de fora, verificado a necessidade de manutenção do forro do 

refeitório, e também a aquisição de mais pratos, e lixo para descarte 

de sobras de alimentos com tampa, ficando acordado oficiar à 

Nutricionista da Diretoria de Ensino quanto aos fatos e a forma da 

distribuição da merenda “self service” para esclarecimentos. Ficou 

acordado, antes de oficiar à Nutricionista, a visita em mais duas 

escolas estaduais de ensino integral sendo: ETEC. Comendador João 

Rays e a EE. Profª Mariza Luiza Ferreira Zambello (Castelinho). Na 



sequência, o Secretário Gustavo informou que estava em fase final a 

documentação do veículo refrigerado adquirido pelo Município, para 

começar a ser utilizado na distribuição da merenda escolar, e que 

também estaria sendo adquiridos novos utensílios para a Cozinha 

Piloto. 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, 20 de setembro de 2022. Gustavo Felix Marçon, Pablo 

Henrique Blanco Bertolo, Hélio dos Santos Júnior, Mariza Ivanete 

Guiraldello De Paula, Leila Cristina Fernandes, Janete Colonhesi, 

Karine Carr Fabricio.  

 

 
 

 


