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ATA DA ASSEMBLEIA PARA ELEIÇÃO DOS 
MEMBROS DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO PARA 
O QUADRIÊNIO 2017-2021 DO SEGMENTO PAIS 
DE ALUNOS. 
Aos dois dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, 
em segunda convocação, às dez horas e trinta minutos, no 
auditório da Galeria Olido, à Avenida São João, número quatrocentos 
e setenta e três, oitavo andar, São Paulo, foi instalada a 
assembleia para eleição dos membros do Conselho de Alimentação 
Escolar do Município de São Paulo para o quadriênio dois 
mil e dezessete a dois mil e vinte e um, do segmento pais de 
alunos. Presidindo a assembleia o senhor Luiz Carlos Batista 
Gonçalves foi secretariado pela senhora Kátia Iared Sebastião 
Romanelli que, após verificação das presenças, informou o 
comparecimento 
de apenas dois candidatos com suas respectivas 
inscrições validadas pela comissão eleitoral, a saber, senhor 
Daniel Cosme Braga e senhora Fernanda Piccablotto Guerra. 
Antes da eleição propriamente dita a senhora Katia discorreu 
para os presentes sobre o perfil esperado para os conselheiros 
e as principais atividades que serão desenvolvidas ao longo do 
mandato de quatro anos. Esclarecidas as dúvidas dos presentes 
quanto ao processo eleitoral, passou-se à deliberação quanto à 
forma de votação. Por unanimidade decidiu-se pela votação por 
aclamação, em razão do número de vagas disponíveis e da falta 
de candidatos em número suficiente para que houvesse uma 
votação nominal, resultando na eleição, por aclamação dos 
nomes do senhor Daniel Cosme Braga e da senhora Fernanda 
Piccablotto Guerra. Oferecida a palavra a quem dela quisesse 
fazer uso não houve manifestação dos presentes; sem mais 
nada a tratar, foi encerrada a assembleia cuja ata eu, Kátia 
Iared Sebastião Romanelli, lavrei e que depois de lida vai assinada 
pelos presentes, conforme lista em anexo. São Paulo, 02 
de dezembro de 2016. 
 
Ata da assembleia para eleição dos membros do Conselho 
de Alimentação Escolar do Município de São Paulo 
para o quadriênio 2017-2021 do segmento entidades dos 
trabalhadores em educação e discentes. 
Aos dois dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, 
em segunda convocação, às quinze horas e trinta minutos, no 
auditório da Galeria Olido, à Avenida São João, número quatrocentos 



e setenta e três, oitavo andar, São Paulo, foi instalada a 
assembleia para eleição dos membros do Conselho de Alimentação 
Escolar do Município de São Paulo para o quadriênio dois 
mil e dezessete a dois mil e vinte e um, do segmento entidades 
dos trabalhadores em educação, docentes e discentes. Presidindo 
a assembleia o senhor Luiz Carlos Batista Gonçalves foi 
secretariado pela senhora Kátia Iared Sebastião Romanelli que, 
após verificação das presenças, informou o comparecimento de 
dezoito candidatos com suas respectivas inscrições validadas 
pela comissão eleitoral, sendo nove para vagas de conselheiros 
titulares e seus respectivos suplentes. Antes da eleição propriamente 
dita a senhora Kátia discorreu para os presentes sobre o 
perfil esperado para os conselheiros e as principais atividades 
que serão desenvolvidas ao longo do mandato de quatro anos. 
Esclarecidas as dúvidas dos presentes quanto ao processo 
eleitoral, passou-se à deliberação quanto à forma de votação. 
Como havia mais candidatos do que vagas, duas entidades, 
APROFEM e SINESP optaram pela retirada da candidatura de 
um candidato titular e seu respectivo suplente. O SINDSEP, 
por sua vez, concorrendo com dois candidatos a titulares e 
seus respectivos suplentes, decidiu pela manutenção das suas 
duas candidaturas. Por sua vez, o SINPEEM, concorrendo com 
apenas um candidato titular e seu respectivo suplente, manteve 
essa formação. Restaram, portanto, sete candidatos para as 
seis vagas. Por unanimidade decidiu-se pela votação nominal, 
devendo cada participante votar em seis nomes de candidatos 
titulares, ficando decidido que o voto contaria também para seu 
respectivo suplente. Após a votação procedeu-se à apuração 
dos votos e proclamação dos resultados, conforme segue: Margarida 
Prado Genofre (titular) e Debora Dimitrov Pedromo Domiciano 
(suplente), Paulo Soares da Rocha (titular) e João Luiz 
Martins (suplente) do Sindicato dos Professores e Funcionários 
Municipais de São Paulo - APROFEM; Geraldo Guedes Fagundes 
(titular) e Getulio Marcio Soares (suplente), Marcia Fonseca 
Simões (titular) e Monica Odete Fernandes (suplente) do Sindicato 
dos Especialistas de Educação do Ensino Público Municipal 
de São Paulo - SINESP; José Corsino da Costa (titular) e Ricardo 
Cardoso de Moraes (suplente) do Sindicato dos Profissionais em 
Educação no Ensino Municipal - SP – SINPEEM; Nilza Anezio de 
Oliveira (titular) e Eduarda Izabel Sacramento Kaiser (suplente) 
do Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública e 
Autarquias do Município de São Paulo - SINDSEP. Oferecida a 
palavra a quem dela quisesse fazer uso, não houve manifestação 
dos presentes; sem mais nada a tratar, foi encerrada a 
assembleia cuja ata eu, Kátia Iared Sebastião Romanelli, lavrei 
e que depois de lida vai assinada pelos presentes, conforme 
lista em anexo. São Paulo, 02 de dezembro de 2016. 



Ata da assembleia para eleição dos membros do 
Conselho de Alimentação Escolar do Município de São 
Paulo para o quadriênio 2017-2021 do segmento sociedade 
civil 
Aos dois dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, 
em segunda convocação, às treze horas e trinta minutos, no 
auditório da Galeria Olido, à Avenida São João, número quatrocentos 
e setenta e três, oitavo andar, São Paulo, foi instalada a 
assembleia para eleição dos membros do Conselho de Alimentação 
Escolar do Município de São Paulo para o quadriênio dois 
mil e dezessete a dois mil e vinte e um, do segmento sociedade 
civil. Presidindo a assembleia o senhor Luiz Carlos Batista 
Gonçalves foi secretariado pela senhora Kátia Iared Sebastião 
Romanelli que, após verificação das presenças, informou o 
comparecimento de doze candidatos em condições de participação 
com suas respectivas inscrições validadas pela comissão 
eleitoral, sendo seis para vagas de conselheiros titulares e seus 
respectivos suplentes. Antes da eleição propriamente dita a senhora 
Kátia discorreu para os presentes sobre o perfil esperado 
para os conselheiros e as principais atividades que serão desenvolvidas 
ao longo do mandato de quatro anos. Esclarecidas as 
dúvidas dos presentes quanto ao processo eleitoral, passou-se 
à deliberação quanto à forma de votação. Por unanimidade 
decidiu-se pela votação por aclamação, em razão da correspondência 
perfeita entre o número de vagas disponíveis e a 
quantidade de candidatos em condições de se elegerem, o que 
dispensaria uma votação nominal, resultando na eleição, por 
aclamação dos nomes dos senhores com suas respectivas entidades: 
José Roberto de Barros Magalhães (titular) e Ana Paula 
Fragoso Magalhães (suplente) da Associação dos Profissionais 
de Cozinha do Brasil, Deolinda dos Santos Lourenço e Yara Penha 
Sant’Anna (suplente) da APM da EMEF Jean Mermoz, José 
Maria Manoel Filho (titular) e Marcos Castanho Bagaiolo Contador 
(suplente) da Associação Comunitária CSA Brasil, Marcos 
Augusto Ferreira Marques (titular) e Maria Arminda Ramos de 
Araújo (suplente) da Casa da Solidariedade da Região Episcopal 
Ipiranga, Mariana Gori (titular) e Julia Sleiman (suplente) do 
Conselho Regional de Nutricionistas 3ª Região, Milcira Teixeira 
Filho (titular) e Klebson Oliveira Silva (suplente) do Sindicato 
dos Nutricionistas do Estado de São Paulo. Oferecida a palavra 
a quem dela quisesse fazer uso, não houve manifestação dos 
presentes; sem mais nada a tratar, foi encerrada a assembleia 
cuja ata eu, Kátia Iared Sebastião Romanelli, lavrei e que depois 
de lida vai assinada pelos presentes, conforme lista em anexo. 
São Paulo, 02 de dezembro de 2016. 


