
CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CMAE
ATA 145ª REUNIÃO

Ata da 145ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Alimentação Escolar
no dia 25 de julho de 2019, no Centro Darcy Ribeiro. Estava presente a responsável
técnica (RT) do município, Sra. Sofia Bonna. O conselheiro Matheus apresentou um
cronograma de capacitação do CECANE para a Prefeitura de Santos que inclui  a
participação  nos  dias  02  e  03/09  de  representantes  do  CAE,  ficando  convite.  O
conselheiro  Matheus  apresentou  ofício  nº21881/2019/Diaco/Comav/Cgpae/Dirae-
FNDE encaminhado com questionamento sobre 1) falha na execução do PNAE na
escola estadual Fernando Azevedo; 2) questionário norteador para verificar situação
atual  da execução do PNAE. 1)  A Sra Sofia  explicou sobre a situação na escola
estadual  Fernando  Azevedo,  que  a  unidade  ficou  com  quadro  de  funcionários
reduzido  devido  à  saída  de  um  deles,  onde  os  períodos  matutino  e  vespertino
mantiveram a oferta de alimentação completa de acordo com o cardápio e os alunos
de período noturno teve oferta de suco e biscoitos. No atual momento, a escola conta
com  um  quadro  de  dois  funcionários  para  atendimento  dos  três  períodos,  com
alimentação  completa.  Dentre  as  providências  adotadas  pela  entidade  executora,
pontuou-se  o  pagamento  de  horas  extras  para  a  funcionária  que  permaneceu na
escola no momento de quadro reduzido e processo licitatório em andamento para
contratação de empresa para a prestação de serviços de produção de alimentação
escolar para atendimento das unidades estaduais com mão de obra. A conselheira
Rosana reforçou  que a  unidade não estava com problemas no  abastecimento  de
gêneros alimentícios, mas sim mão de obra. O conselheiro Matheus comentou sobre a
de  falta  de  cozinheiros  e  repasse  da  situação  feito  pela  SENUTRI-SEDUC  ao
DEAFIN-SEDUC em 2018. Foi elaborado relatório conclusivo aprovado por todos os
presentes. 2) Discutiu-se sobre o questionário norteador, com a elaboração do ofício
n°  006/2019  com  as  respostas,  discutidas  e  aprovada  por  todos.  O  conselheiro
Matheus  apresentou  os  cardápios  para  quantificação  de  hortifruti.  A  conselheira
Renata  questionou  sobre  o  abastecimento  dos  gêneros.  A  conselheira  Rosana
reforçou  a  importância  de  ações  de  capacitação  das  cozinheiras.  A  Sra  Sofia
comentou sobre as atividades realizadas pela mesma quanto educação nutricional e
aplicação  de  procedimentos  operacionais  padrão  de  boas  práticas,  além  da
contribuição financeira da entidade executora para execução do PNAE. O CMAE será
representado  pela  conselheira  Rosana  no  Conselho  Municipal  de  Segurança
Alimentar  (COMSEA)  do  município.  Em  24/08,  será  realizada  a  I  Conferência
Municipal  de  Segurança  Alimentar  e  Nutricional  na  Universidade Metropolitana  de
Santos e todos foram convidados à participar. A próxima reunião ficou agendada para
o dia 22/08, no mesmo local. Nada mais a declarar, encerra-se a ATA.
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