
CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CMAE
ATA 127ª REUNIÃO

ATA DA 127ª  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO  CONSELHO  MUNICIPAL  DE  ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR,  realizada no dia vinte e oitode fevereiro do ano de dois mil e dezoito (ao
invés de vinte e um de fevereiro de dois mil e dezoito conforme a convocação do
Diário  Oficial)  ,  pois  não  seria  possível  o  comparecimento  de  boa  parte  dos
conselheiros. Realizada na sala dos professores da UME Anízio Bento , seguida de
visita à cozinha, ao estoque e ao refeitório da unidade escolar.  Antes da visita foi
colocado pelo Sr  José Rubens que o arroz recebido na entidade está  com muito
caruncho e foi orientado a solicitar, por e-mail, a troca a COMERE, que será trocado
pelo fornecedor. Também surgiu o assunto de falta de cozinheiros na SEDUC, que
está com índice muito alto e se este fato influencia negativamente na alimentação das
crianças.  Foi  informado  que  os  cardápios  são  alterados  de  forma  a  facilitar  a
preparação e a distribuição das refeições, sem alterar o valor nutricional do que será
oferecido.  A Sra  Coordenadora  da  Alimentação  Escolar  informou  que  entrou  em
contato  com Romildo  do  FNDE para  solicitar  a  planilha  com o  repasse  que será
fornecido em 2018, com atualização do censo escolar. Contudo ainda não está pronto.
Também informou que a Prefeitura está quase terminando a Prestação de Contas
referente  ao  ano  de  2017e  que  a  mesma  será  disponibilizada  para  o  parecer
conclusivo do CAE. A Sra Renata recebeu um e-mail do FNDE com o informe nº 02 a
respeito do passo a passo de como realizar esse Parecer que será encaminhado a
todos os conselheiros. Também foi descrito por todos os conselheiros. Também foi
discutido por todos a dificuldade de obedecer a legislação de atingir 30% de aquisição
de alimentos pela agricultura familiar, uma vez que produtores rurais, em sua maioria
não tem estrutura para fornecer a quantidade necessária. Na visita foi observado que
o cardápio está sendo seguido, o estoque e o freezer estavam organizados e limpos,
o lactário também. Contudo foram observados problemas estruturais como a falta de
coifa, falta de telas milimetradas nas janelas e as funcionárias não estavam utilizando
o uniforme completo, estavam de bermudas. Nada mais a declarar, encerra-se a ATA.
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