
CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CMAE
ATA 131 REUNIÃO

ATA DA 131ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR, realizada no dia 29 de junho de 2018 com o objetivo de consolidarmos o
apurado na visita à escola Samuel Leão de Moura e elaborar todos os documentos
solicitados  no  Ofício  nº  16891/2018/Diaco/Comav/Cgpae/Dirae-FNDE,  colocado  na
última reunião deste conselho. Ontem, em visita à UME Samuel Leão de Moura, foi
verificado que a escola é de educação infantil, de período parcial, com faixa etária de
03 a 06 anos; normalmente são oferecidas 02 refeições por período sendo desjejum
(leite com achocolatado e pão com margarina ou biscoito) e almoço (salada, arroz,
feijão,  prato  protéico  e  fruta);  na  unidade  de  alimentação  escolar  o  quadro  de
funcionários é composto por 04 cozinheiros e 01 ajudante de cozinha; verificamos
através  do  saldo  de  estoque  de  mercadorias  que  no  mês  de  maio,  a  mesma
encontrava-se abastecida com os gêneros necessários para o preparo de refeições
(estocáveis, hortifruti e carnes); relatamos a seguir os afastamentos de funcionários
ocorridos, a partir do mês de abril de 2018, que culminaram para o episódio doa dias
03 e 04 de maio de 2018;  funcionária  Eliane Morrientes Pereira  Dias,  cozinheira,
registro 34.142-0, afastamento licença gestante no período de 04/04/18 a 30/09/18,
funcionária Maria Ramona Duarte, cozinheira, registro 32.269-3, afastamento licença
médica  no  período  de  01/05/18  a  07/05/18,  funcionária  Karen  Marques  Correa,
cozinheira,  registro  31.166-2,  afastamento  licença  acompanhante  de  02/05/18  a
11/05/18.  Assim,  nos  dias  03  e  04  de  maio,  a  cozinha  contava  com apenas  01
cozinheira,  Márcia  Mantovani  Ornellas  no  período  da  manhã  e  01  ajudante  de
cozinha,  Célia  Pio  do  Carmo  no  período  da  tarde.  Na  impossibilidade  de
operacionalizar as refeições foi definido o fornecimento de lanches nos períodos da
manhã e da tarde, e nas duas refeições, inclusive no horário de almoço. Participaram
dessa averiguação duas integrantes da equipe educacional e, também, a nutricionista
responsável  pelas  visitas  técnicas  à  unidade,  Margareth  de  Souza  Gomes  e  a
Presidente do CMAE, Rosana Ana Bettini. Após expostos os fatos acima relacionados
aos demais integrantes do conselho, foram elaborados o Ofício nº001/2018 CMAE ao
Gabinete do Prefeito Municipal, solicitando relatório conclusivo sobre as providências
adotadas  pela  Entidade  Executora  para  solucionar  o  problema  apresentado  e,
também, foi respondido o questionário norteador para verificação da situação atual da
execução do PNAE, encaminhado pelo FNDE. O Ofício º 001/2018 será encaminhado
ao Prefeito e aguardaremos o posicionamento frente a situação. 
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