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CONSELHO MUNICIPAL
DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

ATA 157ª REUNIÃO

Ao décimo segundo dia do mês de julho de dois 
mil e vinte e um, as dez horas e trinta minutos, 
reuniram-se em reunião ordinária, através da pla-
taforma Google Meet os membros do conselho 
de Alimentação Escolar CMAE. Estando presentes 
José Rubens Barbosa, Eva Célia de Oliveira, Ana 
Paula Rodrigues, Graziella Moreira Foz, Renata 
Orefice, Ana Laura Benevenuto. A reunião iniciou-
-se com apresentação da nova conselheira, repre-
sentante da Sociedade Civil (Universidades), Ana 
Laura Benevenuto. Ana Laura explicou sobre sua 
experiência vinculada ao CECANE Unifesp, atuan-
do há quase dez anos na área de alimentação es-
colar, e doutorado na mesma área. A conselheira 
Eva acolheu Ana Laura, e que já havia aprendido 
muito com as formações do CECANE. Ana Paula 
pontuou a necessidade da elaboração da presta-
ção de contas referente os repasses de 2020, e 
que a reunião de agosto precisaria ser adiantada 
para casar com a data  da prestação, ficando então 
para o dia cinco de agosto, as dez horas. A reunião 
será presencial. A conselheira Renata solicitou que 
fossem enviadas as planilhas de prestação para 
análise prévia. A conselheira Graziella sugeriu que 
as visitas do CAE fossem retomadas na segunda 

quinzena de agosto, individualmente para evitar 
aglomerações, e que fossem priorizadas as esco-
las que já foram visitas nessa gestão do conselho 
para verificar se houve mudanças. Renata questio-
nou sobre a aceitação do novo cardápio e sugeriu 
que as nutricionistas participassem da próxima 
reunião para falarem sobre a adaptação do cardá-
pio. Ana Paula comentou que na reunião anterior 
havíamos falado sobre o leite com frutas, leite com 
canela e que a falta de achocolatado causava es-
tranhamento nas crianças. Graziella reforçou que 
observou também dificuldade da aceitação nas es-
colas que supervisiona, que a aceitação é aos pou-
cos, que são necessárias pelo menos dez tentati-
vas da apresentação de um alimento novo, numa 
determinada forma de preparo para realmente 
saber se a criança aceita ou não. A conselheira Eva 
comentou também que com o retorno ainda não 
total dos alunos presencialmente é difícil afirmar 
sobre preparações mais aceitas ou não. Durante 
a reunião, o munícipe Rafael Humberto de Lima 
Moretti solicitou acesso para participar, apresen-
tando-se e demonstrando interesse no trabalho 
do conselho. O presidente Sr José Rubens explicou 
um pouco do trabalho do conselho ao munícipe. 
José Rubens também reforçou a necessidade de 
retomar as reuniões presencialmente para tentar 
uma maior participação dos conselheiros que jus-
tificaram ausência na presente reunião. Sem mais 
assuntos a tratar, deu-se por encerrada a reunião 
as onze e quinze e lavrada a presente ATA, digita-
da por mim Ana Paula Rodrigues de Oliveira.

Antonio Carlos Galotti Justificou ausência
Rosemeire Alves de Jesus Justificou ausência
Eva Célia de Oliveira Presente
Ana Paula Rodrigues de 
Oliveira

Presente

Graziella Monte Moreira 
Foz

Presente

Yara Lopes da Costa Justificou ausência
José Rubens Barbosa 
Campos

Presente

Priscila Campos de Olivei-
ra

Justificou ausência

Ana Laura Benevenuto 
Amorim

Presente

Rosana Ana Bettini Justificou ausência
Renata Orefice Branco 
Miguel

Presente

Antônio José de Moura Justificou ausência
Rosiene Santos da Costa Justificou ausência
Carla Roberta dos Santos 
Moreira

Justificou ausência

JOSÉ RUBENS BARBOSA CAMPOS
PRESIDENTE

nhado pela Organização Social Casa Vó Benedita;
7) Apreciação e deliberação de proposta de des-

tinação de percentual do Fundo Municipal dos Di-
reitos da Criança e do Adolescente (FMDCA) para a 
Primeira Infância;

8) Apresentação e deliberação acerca dos eixos 
que serão inseridos no Edital 01/2021 - CMDCA;

9) Apreciação e deliberação acerca da suspen-
são do registro do Lar Santo Expedito;

10) Apresentação dos dados da infrequência es-
colar - Projeto Colibri;

11) Assuntos Gerais.
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EDMIR SANTOS NASCIMENTO
PRESIDENTE DO CMDCA


