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Itanhaém, 15 de dezembro de 2022.

RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 2022

O Conselho de Alimentação Escolar do Município de Itanhaém (CAE) vem fiscalizando

o uso dos recursos federais advindos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

(FNDE), bem como a qualidade das refeições servidas e as instalações da cozinha, que

atende os alunos da Rede Municipal de ensino. Um cenário pós pandemia, onde a

insegurança alimentar é realidade de muitos lares, esse cuidado diário nas escolas da rede

demonstra a preocupação em bem cuidar dos nossos alunos.

O conselho no uso de suas atribuições, realizou visita às unidades escolares,

destacamos que, em todas as unidades escolares visitadas, aplicou-se o mesmo

procedimento com entrevistas e fotos, diálogo com os alunos sobre a merenda escolar e

preenchimento de relatório sobre a visita, foram averiguadas diversas situações que constam

em relatórios, bem como o aumento da demanda de pratos fornecidos, mas os focos

principais dessas visitas foram: requisitos de armazenagem e preparo da merenda,

obediência ao cardápio, verificação de aceitabilidade do cardápio, a existência de alunos com

necessidades alimentares especiais, equipamentos necessários para conservação e preparo

da merenda, e as melhorias a serem realizadas, a distribuição dos itens da agricultura

familiar, onde é feito os apontamentos por meio de ofícios e encaminhados às respectivas

secretarias responsáveis.

Realizado neste ano, a eleição para substituição dos conselheiros que pediram

desligamentos e substituições, conforme ata da sessão ordinária do Conselho de

Alimentação Escolar e Decreto Municipal atualizado.

Nos dias 21, 22, 23 e 24/03 foi realizado o teste de aceitabilidade em algumas

unidades escolares que foram selecionadas por sorteio. A alteração da oferta de leite integral

sem adição de açúcar e/ou achocolatado no desjejum e o novo cardápio composto por carne

suína moída, feijão preto com farofa de couve no almoço. O departamento de merenda

elaborou um questionário com alternativas para o paladar, solicitando autorização dos

responsáveis sobre a carne suína, respeitando religiões e restrições ao consumo. Conforme

planilha em do levantamento realizado pelo Departamento de Merenda consta em ata.

Iniciado o novo cardápio nas U.E em Agosto/2022.

No dia 27 de maio de 2022 realizada visita in loco, integrada pelos Conselhos

Municipais de Educação - CME , FUNDEB e CAE, visita composta pelos três Presidentes,

acompanhados de dois conselheiros definidos por eleição dentro de seu colegiado. a fim de

uma análise completa pedagógica, estrutural, e outros critérios das unidades escolares

visitadas, conforme ata de visita integrada.
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Aguardando o edital para o chamamento público, o qual não ocorreu devido à

divergências na redação. A empresa terceirizada APETECE, que teve seu contrato suspenso

em março de 2020, por aproximadamente 14 meses, devido a pandemia. A mesma optou

por um aditamento do contrato. Á estabelecer um novo edital para contratação da empresa

terceirizada para fornecimento da merenda escolar.

Recebido a notificação do PNAE sobre a constatação de um saldo em conta que está

acima dos 30% do valor repassado até o mês de exercício corrente, quanto à não utilização

dos valores excedentes serão deduzidos no próximo ano.

Como previsto, o CAE reuniu menos e atuou mais, sem deixar de realizar sua tarefas

fundamentais. Contudo, a sugestão para o Plano de Ação do ano de 2023 é que sejam mais

equilibradas entre reuniões e visitas. Apesar dos contratempos, a atuação in loco foi

realizada com sucesso. E os conselheiros do CAE assim se mantiveram ao longo do ano,

atentos às suas atribuições, exercendo o seu papel.

Convém ressaltar que, para a realização desse trabalho, o CAE obteve todo o suporte

necessário da Secretaria Municipal da Educação e do Departamento de Merenda, que

disponibilizou informações e transporte aos conselheiros. Isso permitiu aos conselheiros que

observassem possíveis falhas que pudessem prejudicar o fornecimento ou o preparo da

merenda nas unidades escolares do município. Mas nada que não pudesse ser sanado.

Composição do Conselho de Alimentação Escolar

Nome Titular/Suplente Representação

Angela Padovan Titular Executivo - SECE

Maristela Massae Uraguchi Suplente Executivo - SECE

Patricia Bertelli Titular Sindicato/Docente

Kelly Regina Alcaire Pereira Suplente Sindicato/Docente

Roberto Carlos Ribeiro Titular Sindicato/Docente

Sonia Cristina de Oliveira Suplente Sindicato/Docente

Claudia Lopes Adoglio Titular Organização da Sociedade Civil

Maria Cristina de Luca Monteiro Suplente Organização da Sociedade Civil

Lais Rosignoli Vilela Gonçalves Titular Organização da Sociedade Civil

Valéria Caviquioli Martins Suplente Organização da Sociedade Civil

Priscilla da Silva Lira Nunes Titular Vice P. Representante de Pais de Alunos

Marco Antonio Cordeiro Mitidieri Suplente Representante de Pais de Alunos

Heloisa Regazzo Pereira Titular Presidente Representante de Pais de Alunos

Rita Mattos Martinez Suplente Representante de Pais de Alunos

Mesa Diretora em 2022

Presidente: Heloísa Regazzo Pereira
Vice-Presidente: Priscilla da Silva Lira Nunes
Secretário(a): Roberto Carlos Ribeiro
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Atas: https://www2.itanhaem.sp.gov.br/wp-content/uploads/2022/12/ATAS-PDF-CAE.rar

Decretos:

● Decreto nº 4.085, de 26 de abril de 2021

https://www2.itanhaem.sp.gov.br/wp-content/uploads/2018/03/Dec-4085-CAE.20

21.pdf

● Decreto nº 4.110, de 02 de abril de 2021

https://www2.itanhaem.sp.gov.br/wp-content/uploads/2018/03/Dec-4110-CAE-AL

TERACAO-1.pdf

● Decreto nº 4.321, de 12 de maio de 2022

https://www2.itanhaem.sp.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/CAE-Dec.-4.321-A

ltera-art-III-e-IV-do-Decreta-n-4.085.pdf

Ofícios Exarados:

● Ofício nº 15/2022 - Prestação de contas - CAE;

● Ofício nº 24/2022 - Representantes de pais para compor o CAE;

● Ofício nº 43/2022 -  Eleição do Conselho de Alimentação Escolar de Itanhaém;

● Ofício nº 47/2022 - Representante para composição do CAE;

● Ofício nº 52/2022 - Devolutiva do CAE - Ref: Requerimento de Impugnação;

● Ofício nº 78/2022 - Realização de visita in loco à UEs;

● Ofício nº 88/2022 - Avarias observadas durante visita in loco à UEs - E.M. Maria do

Carmo Abreu Sodré;

● Ofício nº 89/2022 - Avarias observadas durante visita in loco à UEs - E.M Maria

Conceição Carvalho Batista ;

● Ofício nº 90/2022 - Avarias observadas durante visita in loco em UEs - E.M Nádia

Rezek;

● Ofício nº 91/2022 - Avarias observadas durante visita in loco em UEs - E.M Dalva Datti

Ruivo;

● Ofício nº 107/2022 - Realização de visita in loco à UEs;

● Ofício nº 110/2022 - Realização de visita in loco à UEs - E.M. Eugênia Pitta Rangel

Veloso;

● Ofício nº 111/2022 - Realização de visita in loco à UEs - E.M Leonor Mendes de

Barros;

● Ofício nº 112/2022 - Realização de visita in loco à UEs - E.M. Silva Regina Schiavon

Marasca;

Planejamento para o ano de 2023

Avenida Condessa de Vimieiros, 1131 – Centro - Itanhaém - SP
TEL.: (13) 34211700 - E-mail - conselhoeducacao@itanhaem.sp.gov.br

https://www2.itanhaem.sp.gov.br/wp-content/uploads/2022/12/ATAS-PDF-CAE.rar
https://www2.itanhaem.sp.gov.br/wp-content/uploads/2018/03/Dec-4085-CAE.2021.pdf
https://www2.itanhaem.sp.gov.br/wp-content/uploads/2018/03/Dec-4085-CAE.2021.pdf
https://www2.itanhaem.sp.gov.br/wp-content/uploads/2018/03/Dec-4110-CAE-ALTERACAO-1.pdf
https://www2.itanhaem.sp.gov.br/wp-content/uploads/2018/03/Dec-4110-CAE-ALTERACAO-1.pdf
https://www2.itanhaem.sp.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/CAE-Dec.-4.321-Altera-art-III-e-IV-do-Decreta-n-4.085.pdf
https://www2.itanhaem.sp.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/CAE-Dec.-4.321-Altera-art-III-e-IV-do-Decreta-n-4.085.pdf
mailto:conselhoeducacao@itanhaem.sp.gov.br


PREFEITURA DE ITANHAÉM
ESTÂNCIA BALNEÁRIA | ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CAE
SALA DOS CONSELHOS

Cronograma de reuniões e visitas - CAE para 2023

❖ 1º semestre

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho

13 10 17 14 12 16

REUNIÃO
ORDINÁRIA

VISITA
IN LOCO

REUNIÃO
ORDINÁRIA

VISITA
IN LOCO

REUNIÃO
ORDINÁRI

A

VISITA
IN LOCO

❖ 2º semestre

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

21 04 15 20 10 -

REUNIÃO
ORDINÁRIA

VISITA
IN LOCO

REUNIÃO
ORDINÁRIA

VISITA
IN LOCO

REUNIÃO
ORDINÁRI

A

—-

Observações:

● As datas de reuniões Ordinárias podem ser alteradas conforme a necessidade

do colegiado.

● Reuniões Extraordinárias são agendadas de acordo com a necessidade e

urgência da demanda.

Heloisa Regazzo Pereira
RG: 42.193.155-3

Presidente CAE Itanhaém
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