
CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CMAE
ATA 132ª REUNIÃO

ATA DA 132ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR, realizada no dia 06 de agosto de 2018, na qual relatamos o solicitado através
do  Ofício  nº  19656/2018/Diaco/Comav/Cgpae/Dirae  –  FNDE:  as  últimas  visitas
realizadas  por  este  conselho  foram dia  06  de  dezembro  de  2017,  à  Assistencial
Menino Jesus,  verificados  estrutura  física  e  equipamentos  da cozinha adequados,
presença  de  cronograma  de  limpeza,  cardápio  adaptado  para  a  faixa  etária  e
restrições  alimentares  dos  alunos,  realização  de  procedimentos  padronizados
(controle  de  amostra,  higienização  de  hortifrutigranjeiros  e  lavagem  das  mãos),
abastecimento e armazenamento adequados; dia 28 de fevereiro de 2018, à creche
Anízio Bento, verificado que o cardápio estava sendo seguido, geladeiras e freezers
organizados e limpos, estoque e lactário organizados e limpos, ausência de coifa na
cozinha,  ausência  de  telas  milimetradas  nas  janelas  da  cozinha  e  estoque,
funcionárias com uniforme parcialmente completo; dia 26 de junho de 2018, à unidade
Olívia Fernandes, não foi possível a realização da visita técnica à cozinha conforme
programado pois recebemos o Ofício nº 16891/2018 do FNDE e utilizamos o período
para realizar uma reunião para discussão das medidas a serem tomadas. Na presente
reunião,  os  conselheiros também estabeleceram novo fluxo de atividades:  realizar
visitas por amostragem, alternando tipo de ensino de região atendida, estabelecer a
periodicidade das visitas às escolas para mensal, aplicação de check list durante as
visitas,  formulação  de  documento  ao  Prefeito  apontando  as  irregularidades  e
solicitando providências necessárias. Foi reforçado aos integrantes do conselho que já
foram publicados os editais para a próxima eleição dos membros que participarão do
próximo mandato do Conselho Municipal de Alimentação Escolar. Será realizada em
29 de agosto de 2018, no Centro de Capacitação “Darcy Ribeiro”, sendo às 14horas
para  as  Entidades  Assistenciais  e  Universidades  e  às  16horas  para  Professores,
Alunos, Funcionários e Pais.
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