
COMAE – CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 

 

ATA Nº 05/2022. 

 
Ata de reunião ordinária do Conselho Municipal de Alimentação Escolar 

– COMAE. 
 

 
 

    Aos 14 dias do mês de dezembro 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, com a participação do Secretário Municipal de 

Educação, Prof. Gustavo Felix Marçon ao qual cumprimentou a todos 

dando boas vindas e passando a palavra para o Presidente Pablo 

Henrique Blanco Bertolo que cumprimentou e agradeceu a participação 

dos Conselheiros. Seguindo a Ordem do Dia a leitura da Ata nº 04/22 

da reunião anterior datada de 07/11/22, previamente enviada aos 

Conselheiros, foi dispensada e solicitado manifestação do conteúdo, e 

não havendo manifestação foi aprovada por unanimidade. Após, o 

Secretário informou que os novos equipamentos da Cozinha Piloto já 

chegaram e que iniciarão as adaptações elétricas para atender a 

instalação dos mesmos, e as portas também receberão adequação para 

o recebimento desses equipamentos. A Conselheira Janete perguntou 

a possibilidade de visitas para conhecer os novos equipamentos, e o 

Secretário Gustavo sugeriu para que os Conselheiros acompanhassem 

as visitas dos alunos dos 5ºs. anos das escolas municipais, conforme o 

cronograma de visitas que será estabelecido para o próximo ano letivo. 

Informou também sobre as aplicações dos recursos financeiros na 

Educação em 2022 provenientes do FUNDEB e do QESE, destinados às 

folhas de pagamentos do Quadro do Magistério. Informou que faz parte 

da Undime – União dos Dirigentes Municipais da Educação de São Paulo 

e que após a transição do mandato a mesma estará pleiteando 

aumento no valor do repasse dos recursos federais provenientes do 

FNDE/PNAE que atualmente é de R$ 0,30 por dia letivo para cada aluno 

matriculado em turmas de pré-escola, ensino fundamental e educação 

de jovens e adultos, sendo insuficiente para atender a demanda, 

principalmente diante do alto custo dos alimentos. Informou que 

sempre há contrapartida do Município para que possa se oferecer uma 

merenda de qualidade aos nossos alunos. Na sequência, foi informado 



pela Conselheira Mariza sobre o envio da Recomendação COMAE Nº 

01/2022 à direção de todas as escolas estaduais e municipais de Barra 

Bonita, acordada na reunião anterior, sobre as sobras de alimentos da 

alimentação escolar, e também à Nutricionista Daniela responsável 

pela Cozinha Piloto. Informou ainda, que também foi enviado à 

Diretoria de Ensino de Jaú Ofício sobre os apontamentos efetuados 

quando das visitas dos Conselheiros junto às escolas estaduais EE. 

Laurindo Battaiola, EE. Profª. Maria Luiza Ferreira Zambello para 

conhecimento e providências pela Secretaria Estadual de Educação. 

Ficou acordado a elaboração do cronograma de visitas às escolas 

estaduais, municipais e Cozinha Piloto, juntamente com os alunos, para 

o exercício de 2023 para a próxima reunião do Conselho previamente 

agendada para o dia 16 de fevereiro de 2023. 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 informações prestadas 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, 14 de dezembro de 2022. Gustavo Felix 

Marçon, Pablo Henrique Blanco Bertolo, Mariza Ivanete Guiraldello De 

Paula, Thais Fernanda de Sousa Cabreira, Janete Colonhesi e Marlene 

Stramantinoli Antonio. 

 

 

 

 


