
CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CMAE
ATA 129ª REUNIÃO

ATA DA 129ª  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO  CONSELHO  MUNICIPAL  DE  ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR,  na UME  Leonor Mendes de Barros, realizada em 26 (vinte seis) de  abril de 2018.  A
reunião  teve  início  com  a  apresentação  de  um  convite do  Instituto  de  Estudos
Avançados da Universidade de São Paulo, para todos os conselheiros participarem do
IX Seminário Serviço, Pesquisa e Políticas Públicas, com o tema “Alimentação Escolar
Saudável: Avanços e Dificuldades”, no dia 08 de maio, Cidade Universitária da USP
em São Paulo. Em seguida foi apresentada a certidão da prestação de contas do
Governo Federal que já foi enviada em fevereiro. Além desta, a Prestação de Contas
do  Governo  Federal  já  está  pronta  e  com  isso,  realizamos  o  preenchimento  do
questionário do Parecer Conclusivo do CAE que logo mais será feito no programa do
computador e enviado ao FNDE. Em relação à Resolução 001/2018 elaborada por
este Conselho em 16 de maio de 2018, continuamos aguardando um posicionamento
da Procuradoria  do Município  em relação ao edital  para o  Termo do Fomento do
Programa “1,2  Feijão com Arroz”.  O processo do CAE já  foi  encaminhado com a
Resolução 001/2018 para análise do Secretário de Educação e reformou com alguns
questionamentos que deverão ser esclarecidos:  ficou decidido que entraremos em
contato com a Casa dos Conselhos para verificarmos a possibilidade de usarmos a
estrutura  do  local.  Também  ficou  combinado  que  será  solicitada  a  impressão  da
Cartilha  para  Conselheiros  do  Programa Nacional  de  Alimentação Escolar,  com o
intuito  de  deixarmos  padronizadas  as  atividades  deste  conselho  em  um  manual,
independente do mandato. Por último foi apresentado os cardápios das escolas da
rede do mês de maio para sugestões.  Foi  observado que houve uma redução na
frequência de macarrão devido atrasos no processo de licitação do produto. Notou-se
também que nas escolas parciais, no período da tarde as frutas serão servidas junto
aos lanches ao invés de ser no almoço, terá pão com patê de cenoura, patê de frango
desfiado para reforçar o lanche e observar a aceitação. Tem um produto novo, frango
à rolê  recheado de  vagem e  cenoura.  Próxima reunião  prevista  para  junho,  para
organização da nova eleição para conselheiros para o próximo mandato. Nada mais a
declarar, encerra-se a ATA.
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