
CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CMAE
ATA 149ª REUNIÃO

Às oito horas e trinta minutos do dia sete do mês de novembro do ano de dois mil e
dezenove, no Centro Darcy Ribeiro, sito à rua São Paulo, 40a, Vila Belmiro, Santos,
teve  início  a  centésima  quadragésima  nona  assembléia ordinária  do  Conselho
Municipal de Alimentação Escolar com a presença dos conselheiros e colaboradores,
cuja assinatura constam na lista de presença acostada ou anexada a como parte
integrante  a  esta  ata.  Compareceram  na  reunião  os  seguintes  conselheiros:
presidente José Rubens Barbosa, Antônio José de Moura, Luciana Coelho, Renata
Orefice Branco Miguel, Eva Célia de Oliveira, Priscila Campos de Oliveira, Ana Paula
Rodrigues de Oliveira.  Justificaram ausência:  Graziella Monte Moreira Foz,  Natalia
dos Reis, Carla Roberta dos Santos Moreira, Rosiene Santos. Ausentes: Rosana Ana
Bettini.  Convidados:  Sofia  Bonna  Boschetti  Barbosa,  Matheus  Ribeiro  Theodósio
Fernandes Melzer. ITEM I: Apresentação dos novos conselheiros. ITEM II  : Regimento
Interno do Conselho. ITEM III: Últimas visitas realizadas. ITEM IV  : Forúm Nacional de
Conselhos  da  Alimentação  Escolar.  A reunião  iniciou-se  com  a  apresentação  do
conselheiro  Antônio;  o  convidado  Matheus  esclareceu  as  modificações  realizadas
quanto os novos representantes do Poder Executivo e os trâmites para formalização
do novo colegiado frente o FNDE. Logo após a Vice presidente Eva relatou sobre sua
participação  (representando  o  CMAE  de  Santos)  no  Primeiro  Fórum Nacional  de
CAE's realizado em Guarulhos, partilhou com os demais conselheiros sua impressão
muito positiva nessa reunião, falou sobre a postura acolhedora do TCU e a orientação
para  que  o  CMAE  fosse  um  aliado  nas  escolas,  promovendo,  através  do  amor,
mudanças e novas posturas em relação a alimentação escolar.  A conselheira Ana
Paula relatou sobre as visitas na UME Gota de Leite e na entidade conveniada Gota
de  Leite,  assim  como  sobre  sua  visita  anterior  na  UME  José  Genésio  onde  as
condições  da  cozinha  estavam  precárias,  houve  uma  reforma  e  hoje  todas  as
solicitações das conselheiras foram atendidas de acordo com a cartilha do FNDE. A
conselheira Renata, o Presidente José Rubens e a vice-presidente Eva comentaram
sobre  as  visitas  na  UME  Olavo  Bilac  e  que  a  escola  necessita  de  algumas
modificações urgentes que foram pontuadas com a direção, UME Lydia Federici foi
muito elogiada pelos conselheiros que enalteceram as perfeitas condições de todos os
ambientes  relacionados  à  alimentação.  Matheus  comentou  sobre  as  visitas  na
Entidade conveniada do Carmo, UME Iveta Mesquita e UME Cidade de Santos – que,
embora tenha instalações muito simples, as portas são todas teladas obedecendo a
orientação da legislação sanitária vigente. O cardápio estava sendo seguido em todas
as unidades, o espaço usado como refeitório precisava de alguns ajustes em especial
a limpeza, a cozinha e estoque estavam limpos porém com pertences pessoais dos
cozinheiros separados aos cantos. Os conselheiros revisaram o regimento interno e
todos os presentes aprovaram as modificações, a ser encaminhada para publicação
em Diário Oficial.  Assuntos Gerais  : A conselheira Renata trouxe a possibilidade de
divulgar para as unidades escolares qual o fluxo de entrar em contato com o conselho
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para  dúvidas  e  sugestões.  Será  elaborado  documento  para  essa  finalidade  e
periodicidade  de  comunicação.  A  conselheira  Luciana  sugeriu  a  elaboração  de
documentos  orientativos  que  pudessem  ser  encaminhados  para  as  unidades
escolares como uma estratégia de aconselhamento. As entidades conveniadas estão
recebendo alface e banana da agricultura familiar toda a semana e receberam elogios.
Foi discutido sobre o abastecimento de arroz, pão e carnes para as unidades e a
convidada  nutricionista  RT Sofia  Barbosa  esclareceu  as  dúvidas  e  a  previsão  de
normalização  do  abastecimento.  Nada  mais  havendo  a  ser  tratado,  o  Senhor
Presidente, às dez horas e cinquenta e cinco minutos, deu por encerrada a reunião e
eu, Ana Paula Rodrigues de Oliveira, lavrei a presente Ata, que vai por mim assinada
e pelos demais presentes.
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