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

 
 

    Aos 07 dias do mês de novembro de 2022, às 13:30 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 da Nutricionista 

Daniela Cristina Rodrigues de Souza Ottoboni. A pauta da reunião ficou 

assim composta: destinação das sobras da merenda escolar das 

escolas da Rede Estadual e Municipal, visitas efetuadas junto às escolas 

estaduais EE. Profª Maria Luiza F. Zambello e ETEC. Comendador João 

Rays (escola Naval), 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. O Secretário Gustavo informou que foi realizado 

Pregão para a troca dos equipamentos da Cozinha Piloto, tendo sido 

investido um montante de aproximadamente R$ 500.000,00 

(quinhentos mil reais), que há anos referidos equipamentos não eram 

trocados. Informou ainda, que o veículo refrigerado já está sendo 

utilizado para a distribuição da merenda escolar no Município. Após, 

disse que a reunião foi solicitada pela Nutricionista Daniela para tratar 

junto com os Conselheiros sobre a destinação das sobras da merenda 

escolar servida nas escolas estaduais e municipais. Na sequência, a 

Nutricionista Daniela explicou aos presentes que sempre há um pouco 

de sobras de alimentos da merenda escolar. O Vice-Presidente Hélio 

dos Santos Jr. perguntou a mesma, como é feita a quantidade para 

cada escola, tendo sido explicado pela mesma que é de acordo com o 

número de alunos do dia, que as merendeiras avisam a quantidade 

necessária para não haver desperdícios, mas que sempre sobra um ou 

outro alimento. Quando há sobras de alimentos em térmicos abertos 

ou fechados, fica a cargo da Direção Escolar seu descarte e/ou doação 

devendo comunicar a Cozinha Piloto, lembrando que os térmicos não 

podem sair de dentro da cozinha da escola. Assim, a discussão ficou 

em torno da melhor forma do descarte, e se essas sobras poderiam ser 



doadas diretamente para terceiros. O Secretário Gustavo apresentou e 

fez a leitura da Lei Federal nº 14.016, de 23/06/20, que dispõe sobre 

o combate ao desperdício de alimentos e a doação de excedentes de 

alimentos para o consumo humano, sendo um dos critérios da Lei a 

doação por meio de bancos de alimentos e/ou entidades beneficentes 

de assistência social para famílias ou grupos em situação de 

vulnerabilidade ou de risco alimentar ou nutricional, tendo sugerido 

que fosse feita uma regulamentação pelo Conselho, com possibilidade 

de doação das sobras em térmicos fechados às instituições do 

Município. Foi discutido que referida regulamentação fosse expedida de 

acordo com os parâmetros da Lei Federal nº 14.016/20. Na sequência, 

a Conselheira Jamille relatou sobre as visitas realizadas às escolas 

estaduais EE. Profª Maria Luiza F. Zambello e ETEC. Comendador João 

Rays (escola Naval) por ela, pelo Presidente Pablo e a Conselheira 

Janete, e visita à EE. Laurindo Battaiola, por ela pelo Presidente Pablo 

e Vice-Presidente Hélio, ficando acordado entre os Conselheiros o envio 

de Ofício à Nutricionista da Diretoria de Ensino de Jaú, recomendando 

para que o botijão de gás das referidas escolas sejam armazenados 

fora da Cozinha, que sejam adquiridos lixos com tampa para o descarte 

das sobras de alimentos da merenda escolar, e a possibilidade da 

aquisição de mais pratos, talheres e manutenção do forro do refeitório 

da EE. Laurindo Battaiola. Relataram ainda, que os demais dispositivos 

atendem as exigências da Resolução do PNAE 26/2013 e “check list” 

do roteiro de visitas. Como ninguém mais fez uso da palavra o 

Secretário Gustavo se despediu agradecendo a presença de todos. O 

Presidente Pablo também agradeceu a presença dos Conselheiros, da 

participação e sugestão feita 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, 07 de 

novembro de 2022. Gustavo Felix Marçon, Pablo Henrique Blanco 

Bertolo, Hélio dos Santos Júnior, Daniela C. R. de Souza Ottoboni, 

Mariza Ivanete Guiraldello De Paula, Leila Cristina Fernandes, Janete 

Colonhesi e Marlene Stramantinoli Antonio. 

 

 

 


