
 
 

CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CMAEATA 123ª REUNIÃO 
 
 
 

 Ata da 124ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Alimentação Escolar, no 
dia 30 de agosto de 2017, em visitação à cozinha da UME José da Costa Barbosa. 
Inicialmente foi colocado pela coordenadora pedagógica da unidade escolar que a 
unidade atende crianças em período integral e que houve um período em que foi servido 
muito ovo. Foi observado que em julho realmente tiveram semanas com duas vezes de 
ovo no cardápio, em função de trocas de atas de registro de preços de carnes, que 
estavam em licitação. Ressaltamos que no caso dos hortifrutigranjeiros foram 
introduzidos nas escolas de período integral batata doce, brócolis, manga e tangerina. 
Sr Rubens comentou também da importância do cardápio feito pelos nutricionistas da 
Seduc ser seguido pelos cozinheiros. Será verificado com a Coordenadora da Merenda 
Escolar a descrição do brócolis que consta em edital, pois foi observado que está vindo 
com bastante folhas. A Srª Márcia lembrou que no momento já estão sendo feitas 
entregas de banana adquiridas pla agricultura familiar. As frutas são entregues na 
SEALM/SEDUC e distribuídas em 36 escolas próximas do almoxarifado. A Srª Rosana 
ressaltou que a preparação de macarrão com molho branco e brócolis introduzida no 
cardápio foi muito bem aceita nas escolas. Na visita realizada à cozinha da UME José 
da Costa Barbosa foi observado o seguinte: que o fogão de 04 bocas é insuficiente para 
a demanda da escola e que o forno não está funcionando; cozinha toda azulejada na 
cor branca, sem armários de madeira, limpa; os ovos estavam armazenados no 
refrigerador e com a validade identificada; no estoque tinha caixas de papelão que 
devem ser desprezadas e gêneros armazenados em contato com o chão (mesmo com 
pallets de plástico para isso); o sifão das pias apresenta vazamento de água; já 
receberam margarina refrigerada; o cardápio deve ser afixado em local visível; que os 
hortifrutigranjeiros foram recebidos hoje e são de ótima qualidade; o cardápio não 
estava sendo seguido (foi justificado que a feira da semana não havia chegado a 
tempo). Nossa próxima reunião será dia 04 de outubro, às 14 horas, na Assistencial 
Menino Jesus. Nada mais a declarar, encerra-se a ata. 
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