
CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CMAE
ATA 143ª REUNIÃO

Ata da 143ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Alimentação Escolar
no dia 07 de maio 2019, no Centro Darcy Ribeiro. Os conselheiros apresentaram os
resultados baseados nas visitas que cada equipe fez desde a última reunião, para
elaboração  de  relatório  conclusivo  em  resposta  ao  Ofício  nº  39274/2018/
Comav/Cgpae/Dirae-FNDE  e  ao  Ofício  nº  25783/2018/Comav/Cgpae/Dirae-FNDE
(Processo  nº  23034.022316/2018-06)  sobre  o  Relatório  de  Auditória  nº15/2018:
Matheus Melzer, Luciana Coelho e Natalia dos Reis visitaram as UMEs Maria Luiza
Simões Ribeiro e Martins Fontes; Ana Paula Rodrigues e Rosana Ana Bettini visitaram
a UME Edmea Ladevig; José Rubens Campos e Eva Celia Pereira visitaram a UME
Ayrton Senna; e Silvia Puppin e Maira Esteves visitaram a UME Colégio Santista. Os
demais  conselheiros  não  puderam  estar  presentes  nestas  visitas  com  faltas
justificadas. Observadas irregularidades comuns nas unidades avaliadas, como falta
de  termômetro  nos  equipamentos  de  refrigeração/congelamento,  falta  de  tela
milimetrada e rodapés nas portas de acesso ao serviço de alimentação e alimentos
em caixas. Dentre os pontos positivos, observou-se a higiene dos manipuladores de
alimentos,  a  presença  de  estoque,  cozinha  e  refeitório  em  todas  as  unidades,
ambientes limpos, arredores sem irregularidades, controles de saídas de alimentos,
manutenção  do  cardápio  estipulado  pelo  setor  de  alimentação,  unidades  bem
abastecidas e  orientações  de  procedimentos  operacionais  padrões  (POPs).  As
informações foram padronizadas em um relatório aprovado por todos os presentes. A
Conselheira Rosana propôs que os nutricionistas se reunissem para observarem os
pontos do check list que poderiam ser aprimorados. Os Conselheiros discutiram sobre
as próximas visitas às unidades, para estabelecimento de cronograma das ações;  a
conselheira Luciana  sugeriu que fossem visitadas escolas que estão com reformas
previstas para este ano para colaborar com o aprimoramento do setor de alimentação.
Ficou estabelecido o seguinte cronograma: Leonor Mendes de Barros,  Irmão José
Genésio, Padre Lúcio Floro, Lydia Federici, Cidade de Santos, Iveta Mesquita, Emília
Maria Reis e Avelino da Paz Vieira. Ana Paula Rodrigues participou em 14 de março
da abertura dos envelopes com propostas de venda da Chamada Pública 01/2019 de
aquisição  de  banana  e  alface  e  expôs  aos  presentes  sobre  o  momento.  Foram
distribuídos  os  crachás  para  os  conselheiros  presentes. Nada  mais  a  declarar,
encerra-se a ATA.
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