
CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CMAE
ATA 141ª REUNIÃO

Ata da 141ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Alimentação Escolar
no  dia  27  de  fevereiro  2019,  na  UME  Barão  do  Rio  Branco.  Os  conselheiros
conversaram com a equipe de direção da escola e apresentaram quais atividades
realizariam. Todos os conselheiros receberam uma touca branca de pano para ser
utilizada na visita e nas demais futuras visitas e um roteiro do CheckList de Verificação
das Condições Higiênico-Sanitárias proposto pelo FNDE. A equipe da cozinha era
composta por 03 cozinheiras, devidamente uniformizadas, sem adornos, sem unhas
pintadas. O cardápio do dia serviu salada de repolho, arroz, feijão, carne moída com
cenoura  e  melancia,  em conformidade  com o  cardápio  estabelecido  para  a  data.
Observamos a distribuição do almoço; os alunos comentaram que gostam bastante de
salada,  em  especial  de  brócolis,  e  do  frango  servido.  Na  cozinha,  os  alimentos
estavam armazenados nas prateleiras do estoque, sem alimentos em contato com
chão, alguns alimentos em caixas de papelão, os registros de controle de saldo e
gastos do estoque estavam atualizados, e registros de capacitação de higienização de
mãos  e  hortifrutis  (POPs).  A  cozinha  contava  com  geladeira  industrial  com
identificação  de  temperatura,  geladeira  doméstica  e  freezer  horizontal,  todos  em
funcionamento; cozinha e estoque eram abafados e estavam limpos e organizados,
sem portas com tela milimétrica. O refeitório era em espaço ao canto do pátio da
escola, em local aberto, telhado sem forro. Após a inspeção da cozinha, nos reunimos
para discussão dos tópicos observados. Nada mais a declarar, encerra-se a ATA.
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