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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA – REGIMENTO INTERNO 

08 de abril de 2020 

 

Aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, às 10h (dez horas), por vídeo 

conferência devido a Pandemia do COVID-19, os Conselheiros: Anatalina Lourenço da 

Silva, Fábio Santos Silva, Márcia Cristina Pereira da Silva Thomazinho, Aline e Silva Tenório, 

Legiane Rigamonti e Angélica Marques de Pina Freitas. No regimento estão os pontos já 

aprovados, segundo as nossas reuniões. Combinamos que em nossa próxima reunião 

ordinária, programada para o dia 13 de abril, agendaremos a próxima reunião 

extraordinária. Nada mais tendo a acrescentar, eu, Márcia Cristina Thomazinho, redigi a 

presente ata que será assinada por mim e por todos os presentes. 

 

São Paulo, 08 de abril de 2020. 

 

 

Conselheiros Titulares:  Conselheiros Suplentes: 
 

 

 

 

         

 

Marcelo Colonato 
Presidente do CEAE-SP 

 Legiane Rigamonti 
Conselheira 

 

 

 

  

  

Márcia Cristina Thomazinho 
Vice-Presidente 

 Angélica Cristina 
Conselheira 

 

 

 

  

 

Aline Tenório 
Conselheira 

 Lucinete Rodrigues 
Conselheira 
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Roberta Gama 
Conselheira 

 Andréa Silva 
Conselheira 

 

 

  

  

 

 

 

Lindinalva Teodoro 
Conselheira 

 Anatalina Lourenço 
Conselheira 

   

 

 

 

Aparecida Demambro 
Conselheira 

 Fábio Santos 
Conselheiro 

 

 

 

  

 

  

João Vitor dos Santos 
Conselheiro 

 

 

 

                    Mirian Fidelis Guimarães 
             Secretária Executiva  
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      São Paulo, 09 de abril de 2020. 

Ofício CEAE/SP nº 35/2020 

(Ref. Programa Merenda em Casa) 

 

 

Exmo Senhor, 

 

 

 O Conselho de Alimentação Escolar do Estado de São Paulo vem manifestar-se sobre o programa 

Merenda em Casa, instituído pelo Governo de São Paulo, Decreto Estadual n 64.891, de 30 de março de 

2020 e a Resolução Seduc nº 40, de 03 de abril de 2020, com verba própria estadual, cujo propósito é 

atender 732.381 alunos da rede estadual com o subsídio de R$ 55,00 mensais para a compra de 

alimentos. Foram contemplados os estudantes cujas famílias recebem o Bolsa Família ou vivem em 

situação de extrema pobreza e não recebem o benefício federal, de acordo com o Cadastro Único do 

Ministério da Cidadania. Este último grupo representa 113 mil estudantes, que serão os beneficiados 

com o valor R$ 110,00 por serem de ainda maior vulnerabilidade. A verba extra para os 113 mil 

estudantes mais carentes será garantida por meio de uma iniciativa da Comunitas, organização social 

especializada em parcerias público-privadas. O grupo iniciou a mobilização de recursos privados para 

potencializar esforços e levar renda para as famílias mais vulneráveis do Estado. 

 Segundo informado pela Secretaria da Educação, foi pago em 08/04/2020, o valor referente ao mês de 

abril, totalizando o repasse de R$ 40.280.955,00. Em maio, também nos foi informado que já está 

programado outro repasse de igual valor, totalizando R$ 81.561.910,00. Essa medida, preservou os 

recursos do PNAE (Programa Nacional para Alimentação Escolar), específicos para suportar as aquisições 

de gêneros alimentícios no retorno às aulas. 

 Este colegiado, que tem a missão de defender a segurança alimentar e nutricional dos alunos da rede 

pública estadual, entende que o programa supracitado baseia-se no fundamental princípio da equidade, 

selecionando como beneficiários os alunos em situação de maior vulnerabilidade e que são mais 

impactados pela ausência de alimentação escolar em suas rotinas. É fato conhecido que parte dos 

alunos da rede opta por não se beneficiar da alimentação escolar, trazendo lanches de casa ou 

comprando alimentos na cantina escolar. Fica claro, portanto, que entre os alunos da rede estadual, 

temos diferentes níveis socioeconômicos e uma parcela de indivíduos muito mais vulneráveis, que deve 

ser priorizada, especialmente em momentos de calamidade pública como este ocasionado pela 

pandemia do COVID-19 (coronavírus).  

Tendo em vista a atual situação de pandemia do novo coronavírus e em maior evidência de alunos 

expostos a uma conjuntura de fome, entendemos que nesse momento cabe ao Estado priorizar os 

alunos mais vulneráveis, e na medida que surgirem outras crianças e adolescentes vulneráveis possam 

ser feitas novas inclusões. Dessa forma, manifestamos nossa opinião favorável quanto ao programa 

Merenda em Casa e os critérios adotados para seleção do público-alvo, ressaltando a importância de 

reavaliação desses critérios frente a novas realidades. 
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MARCELO COLONATO 

 Presidente do CEAE – SP 

 


