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Registro de Vídeo Reunião (VR) 
 

    Aos 26 dias do mês de Maio de 2021, às 14:00 horas, foi marcada 

uma vídeo reunião  tendo como pauta a entrega dos kits de alimentos 
aos alunos das escolas municipais no ano letivo de 2021 e 

encerramento de atividades e mandato do atual Conselho. No horário 
marcado não houve “quorum” de conselheiros, tendo sido aguardado 

30 minutos para uma segunda convocação pelo Presidente do 
Conselho, Sr. Pablo Henrique Blanco Bertolo, para o início da VR às 

14:30 horas, conforme o disposto na alínea III, do art. 5º, Capítulo III 
do Funcionamento do COMAE. Dando início a VR o Secretário Municipal 

de Educação, Sr. Gustavo Felix Marçon agradeceu a presença de todos, 
dizendo que infelizmente a Nutricionista Daniela não pode participar da 

VR, devido compromissos nesse horário, e parabenizou os Conselheiros 
presentes, dizendo que atuaram muito bem no decorrer das atividades 

e ações elaboradas pelo COMAE juntamente com a SEMED, mas que 
infelizmente não conseguiram ir mais nas escolas devido a ocorrência 

da pandemia. Informou que no início do ano letivo de 2021, ainda tinha 

em aberto Pregão para aquisição de alguns itens para o kit de 
alimentos, e alguns ainda em estoque que possibilitou a primeira 

entrega no mês de fevereiro/21, mas que para a aquisição da maioria 
dos itens necessitava de novo processo licitatório, para o mês seguinte, 

justificando que apesar das providências tomadas pela Cozinha Piloto, 
houve atraso no processo licitatório, e consequentemente o atraso na 

entrega dos kits de alimentos aos alunos, referentes aos meses de 
março e abril, tendo sido efetivados de uma só vez no início do mês de 

maio. Falou ainda, que foi muito difícil a ocorrência desse atraso, pois 
sabe da necessidade dos alunos, e que sempre lutou pela entrega 

efetiva da merenda escolar desde que assumiu como Secretário em 
2017, mas que agora está tudo regularizado para o fornecimento tanto 

dos kits de alimentos, quanto ao fornecimento da merenda à escola, 
uma vez que quando do retorno, certamente o ensino será híbrido, e 

entregue aos alunos a merenda seca, uma vez que o período deverá 

ser reduzido  não podendo haver consumo nas escolas, de acordo com 
os protocolos impostos pela Secretaria de Saúde do Município e demais 

legislação à matéria. Disse que a Nutricionista Daniela pediu para 
reforçar sobre a necessidade do rodízio de legumes e vegetais nos kits, 

e que ela tem recebido vídeos da preparação dos alimentos pelas 
famílias, o que nos deixa muito felizes em saber da importância do 

consumo desses alimentos pelos alunos de nossa rede de ensino 
municipal, garantindo uma alimentação saudável e nutricional aos 

mesmos. Informou ainda, que houve a indicação pela Câmara 
Municipal da aquisição desses alimentos através de cartão vale 

compra, mas que a resposta da Secretaria Municipal de Educação foi 



pela manutenção da entrega dos kits de alimentos, que são elaborados 

e planejados de acordo com valores nutricionais, e que a compra 
aleatória de alimentos talvez não atinja o objetivo primordial que é a 

nutrição balanceada de nossos alunos. Na sequencia, o Presidente do 

Conselho, Sr. Pablo perguntou sobre em fazer uma visita à Cozinha 
Piloto, e o Secretário informou que neste momento estão sendo 

entregues apenas os kits de alimentos perecíveis, legumes e verduras. 
A Conselheira Jamille disse que desde o ano passado tem feito o 

acompanhamento junto às escolas próximas ao seu bairro, falando da 
importância desses alimentos para os alunos. Perguntou sobre o 

mandato dos conselheiros, tendo sido informado pelo Secretário que o 
mandato dos conselheiros terminou este ano, mas que devido a 

pandemia continua o acompanhamento até que se faça nova eleição 
e/ou recondução de seus membros. A Conselheira Jamille disse que 

está apenas há 02 (dois) anos no Conselho e que tem interesse em 
continuar auxiliando os Conselheiros e pais de alunos. O Presidente 

Pablo disse que está desde o início do mandato, e que se possível 
recondução também tem interesse em continuar colaborando com as 

atividades do Conselho. O Secretário Gustavo disse que estará 

juntamente com a representante da equipe técnica da SEMED, Sra. 
Mariza Ivanete Guiraldello De Paula, que sempre tem acompanhado as 

reuniões e elaborações de documentos, verificando a legislação vigente 
para providências burocráticas para a instituição ou continuação dos 

trabalhos do COMAE para mais um mandato de 04 (quatro) anos. Disse 
ainda, que por conta da pandemia as reuniões ainda terão que ser “on-

line”, uma vez que os casos vem aumentando na cidade, e ser esta 
forma a mais segura para todos. A Conselheira Eliane cumprimentou a 

todos, parabenizando todos os Conselheiros, SEME e Cozinha Piloto, 
em nome das mães dos alunos da escola Alberto Arradi, a nutricionista 

Daniela por seu trabalho, e o Secretário Gustavo, pela dedicação de 
não ter deixado faltar alimentos aos alunos nestas época tão difícil de 

pandemia. Após, se despediu detodos dizendo que estará mudando 
para a cidade de Joinvile em Santa Catarina, pois seu marido já está 

trabalhando lá, e que estará indo na escola que representa para deixar 

sua vaga em aberto para novos pais de alunos que queiram participar 
do Conselho. O Secretário Gustavo e os demais participantes da VR 

agradeceram as palavras da Conselheira, parabenizando-a pela 
participação ativa junto ao Conselho, e desejando boa sorte a ela e 

toda família nessa nova trajetória. Nada mais havendo a tratar, eu 
Mariza Ivanete Guiraldello De Paula, Equipe Técnica da SEMED, redigi 

e lavrei a Ata de Registro de Vídeo Reunião (VR), que vai assinada por 
mim e pelo Secretário Municipal de Educação. Barra Bonita, 26 de maio 

de 2021. 
 


