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CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CMAE 
ATA 155ª REUNIÃO 

 2 
Aos sete dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, as dez horas, Reuniram-se em reunião ordinária, através da 3 
plataforma Google Meet os membros do conselho de Alimentação Escolar CMAE. Estando presentes José Rubens Barbosa, 4 
Eva Célia de Oliveira, Ana Paula Rodrigues, Rosemeire Alves, Yara Lopes e Sofia (como convidada). Justificaram ausência 5 
as conselheiras Renata Orefice e Graziella Moreira Foz e o conselheiro Antônio de Moura. A reunião iniciou-se com a 6 
definição do calendário para os próximos encontros (ainda não definidos como presenciais ou virtuais). Serão as segundas 7 
feiras, sempre as dez e meia, nas seguintes datas doze de julho de dois mil e vinte e um, dezesseis de agosto de dois mil e 8 
vinte e um, treze de setembro de dois mil e vinte e um, dezoito de outubro de dois mil e vinte e um e vinte e dois de 9 
novembro de dois mil e vinte e um. A reunião prosseguiu com o questionamento da conselheira Eva sobre a não aceitação 10 
do leite puro, com frutas ou canela pelas crianças e a RT Sofia explicou que estão cotando achocolatados que se enquadrem 11 
no cardápio para que a resolução 6/2020 seja seguida. O ponto crucial da reunião ficou por conta da explicação da Sofia 12 
que comunicou ao conselho que grande parte da verba do Governo Federal será devolvida, pois não atingimos os trinta por 13 
cento exigidos para a compra de gêneros da agricultura familiar. Sofia explicou que a demora nos trâmites, nas publicações 14 
foram o grande entrave no processo, além de todos os problemas oriundos da pandemia que já são sabidos por todos. Foi 15 
falado também que três chamadas públicas de gêneros importantes como arroz e leite em pó foram desertas pela questão da 16 
defasagem de preço, visto que demorou cerca de um ano para ser publicado pelo setor responsável. Os critérios das 17 
chamadas públicas mudaram e todas as hierarquias responsáveis foram notificadas pela RT Sofia dos problemas que essa 18 
morosidade nos processos vêm acarretando. O presidente do Conselho Sr Rubens comentou que nem dez por cento das 19 
crianças estão frequentando as entidades conveniadas e Sofia aproveitou o ensejo para dar a notícia que as entidades 20 
receberão semanalmente hortifruti a partir do mês de agosto (se não houver alterações emergenciais) e panificado a partir 21 
da segunda quinzena de junho. Sofia disse que as cestas básicas continuarão sendo distribuídas até o final do semestre do 22 
ano de 2021. Os membros do conselho decidiram que a prestação de contas deve ser enviada através do e-mail do CAE a 23 
cada seis meses em forma de planilha para a apreciação de todos, pois o volume de processos foi pequeno e não há 24 
necessidade de ser trimestral. Algumas dúvidas como a implementação do cardápio sendo tudo o mais perto do “in natura” 25 
possível em virtude da resolução 6/2020 não puderam ser sanadas, já que há uma porcentagem muito baixa de alunos 26 
frequentando a escola. Ficou decidido que na reunião de Agosto tentaremos nos reunir de forma presencial para a prestação 27 
de contas, visto que no site do FNDE o prazo estendeu-se para dia quinze de agosto. Sem mais assuntos a tratar, deu-se por 28 
encerrada a reunião as onze e meia e lavrada a presente ATA, digitada por mim Ana Paula Rodrigues de Oliveira. 29 
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Antonio Carlos Galotti Ausente 

Rosemeire Alves de Jesus Presente 

Eva Célia de Oliveira Presente 

Ana Paula Rodrigues de Oliveira Presente 

Graziella Monte Moreira Foz Justificou ausência 

Yara Lopes da Costa Presente 

José Rubens Barbosa Campos Presente 

Priscila Campos de Oliveira Ausente 

Natalia dos Reis Ausente 

Rosana Ana Bettini Ausente 

Renata Orefice Branco Miguel Justificou ausência 

Antônio José de Moura Justificou ausência 

Rosiene Santos da Costa Ausente 

Carla Roberta dos Santos Moreira Ausente 
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José Rubens Barbosa Campos 
Presidente 
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