
CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CMAE
ATA 150ª REUNIÃO

Às catorze horas e trinta minutos do dia onze do mês de dezembro do ano de dois mil
e dezenove, na Coordenadoria da Merenda Escolar, sito à Avenida Afonso Pena 529,
Estuário, Santos, teve início a  centésima quinquagésima  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: Eva Célia de Oliveira, Graziella Monte Moreira Foz, Natalia dos Reis,
Rosiene Santos da Costa, Carla Roberta dos Santos Moreira. Justificaram ausência:
José Rubens Barbosa Campos, Antonio Carlos Galotti,  Rosemeire Alves de Jesus,
Renata Orefice Branco Miguel, Luciana de Lima Costa Coelho, Priscila Campos de
Oliveira, Antônio José de Moura. Ausentes: Ana Paula Rodrigues de Oliveira, Rosana
Ana Bettini. Convidados: Sofia Bonna Boschetti Barbosa, Matheus Ribeiro Theodósio
Fernandes Melzer, Silvia Olmos Puppin, Dojival Assis Duarte. ITEM I: Novo decreto de
nomeação dos conselheiros. Foi verificado que o decreto de nomeação com os novos
conselheiros publicado no Diário Oficial em 05 de dezembro foi publicado com o nome
da conselheira Carla de forma errônea. Para formalização frente ao FNDE do novo
colegiado, será pedido que o presidente José Rubens elabore um ofício para que seja
solicitada a retificação o quanto antes possível.  ITEM II  : Visita ao almoxarifado da
merenda  escolar.  A nutricionista  RT sra.  Sofia  Bonna  com  o  chefe  da  seção  do
almoxarifado da merenda escolar Dojival Duarte receberam todos os conselheiros no
galpão do prédio, local onde são recebidos e armazenados os gêneros não perecíveis
antes de serem encaminhados para às unidades escolares e entidades conveniadas.
O sr. Dojival comentou dos avanços obtidos nos últimos anos, como a instalação de
porta rotatória para abastecimento e descarga dos caminhões. A sra Sofia comentou
algumas dificuldades como espaço pequeno para armazenar  todos os gêneros no
galpão  e  explicou  que  já  há  um projeto  para  readequação  de  todo  o  terreno  da
coordenadoria da merenda escolar, que incluiria mais espaço e melhores condições
térmicas. Observado que a ventilação do espaço é através de ventiladores e que a
temperatura do galpão era alta. Foi observado que a maioria dos suportes para apoio
dos alimentos eram de madeira e que os suportes de apoio de plástico eram pouco
utilizados, a sra. Sofia justificou que como o espaço era pequeno, o empilhamento dos
gêneros precisa ser redistribuído e o suporte de plástico cede com o peso. A sra.
Sílvia e o sr Matheus explicou o fluxo de pedidos e entregas, desde o planejamento
com o nutricionista, o papel dos funcionários do almoxarifado em gerenciar os pedidos
ao fornecedor e periodicidade de entregas. Dentre os alimentos armazenados, havia
feijão, molho de tomate, achocolatado, suco de polpa individual, macarrão e biscoito.
Posteriormente foi  apresentado um segundo galpão onde estavam acondicionados
alguns  utensílios  de  cozinha,  uniformes  para  os  cozinheiros  e  equipamentos  que
serão destinados às novas unidades de educação a serem inauguradas.  ITEM II  :
Elaboração do plano de atividades para 2020. Os conselheiros presentes discutiram a
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periodicidade  de  visitas  e  reuniões,  mantendo  as  reuniões  e  visitas  em  meses
intercalados,  a  partir  de  fevereiro.  A conselheira  Eva  reforçou  a  importância  de
retornar em algumas das unidades visitas em 2019 para observar quais providências
foram tomadas acerca às irregularidades observadas. O sr. Matheus sugeriu visitas às
unidades  estaduais  de  ensino  pois  estão  com  mão  de  obra  terceirizada  desde
setembro e seria interessante verificar as diferenças e semelhanças desse modelo de
gestão. A conselheira Carla sugeriu visitas nas unidades o qual os pais de alunos
deste conselho são representantes. A conselheira Eva comentou que o CAE deveria
também  fazer  atividades  de  cunho  educativo  sobre  o  conselho  nas  unidades
escolares em algumas das visitas, que não precisariam ser focadas nas condições
higiênico-sanitárias; o sr. Matheus sugeriu então que fosse organizado um evento ou
reunião com membros de diferentes unidades em um mesmo local para que o tempo
fosse  otimizado.  Com  base  nisso,  foi  elaborado  o  plano  de  atividades  com
cronograma, que segue anexo a esta presente Ata.  Assuntos Gerais  : O regimento
interno que foi aprovado em última visita está em trâmite para publicação no Diário
Oficial. Nada mais havendo a ser tratado, a senhora vice-presidente, às quatro horas
e  trinta  minutos,  deu  por  encerrada  a  reunião  e  eu,  Matheus  Ribeiro  Theodósio
Fernandes Melzer, lavrei a presente Ata, que vai por mim assinada e pelos demais
presentes.
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