
CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CMAE
ATA 113ª REUNIÃO

Ata da 113ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Alimentação Escolar
no dia 03 de dezembro (três) de 2015, na UME Leonor Mendes de Barros. A pauta da
reunião de hoje trata sobre “Orientações para restrições alimentares na Alimentação
Escolar”. Uma das diretrizes e objetivos do PNAE, disposta na Resolução n° 26 de 17
de junho de 2013 é “o direito da alimentação escolar, visando garantir a segurança
alimentar e nutricional dos alunos, com acesso de forma igualitária, respeitando as
diferenças biológicas entre idades e condições de saúde dos alunos que necessitem
de atenção específica e aqueles que se encontrem em vulnerabilidade social”. Ainda
mais  especificamente  no  parágrafo  5°  da  Seção  II,  do  Capítulo  5  da  mesma
Resolução observa-se “os cardápios deverão atender aos alunos com necessidades
nutricionais específicas,  tais como doença celíaca, diabetes,  hipertensão, anemias,
alergias e intolerâncias alimentares entre outras”. Nas unidades escolares municipais
e estaduais de Santos, sempre que uma criança apresenta receituário médico com
diagnóstico de alguma dessas necessidades, a nutricionista responsável pelas visitas
técnicas adequa o cardápio padrão com os alimentos que podem ser consumidos,
além de orientar a respeito das modificações e preparações a todas as cozinheiras.
Para 2016 a Coordenadoria de Merenda Escolar  pretende implementar  essa ação
oferecendo  orientações  padrões  para  cada  tipo  de  necessidade,  para  todas  as
escolas, semelhantes ao já realizado pelo FNDE em forma de manual. Outra ideia é a
tentativa de aquisição de “monoporções de refeição ultra congelada” para crianças
com essas restrições, uma vez que sabe-se da dificuldade grande de preparar apenas
01 refeição diferenciada,  todo  dia,  na quantidade correta  sem gerar  desperdícios.
Nossa próxima reunião será em fevereiro de 2016, após o carnaval,  na qual será
entregue um cronograma de atividades do ano. Nada mais a declarar, encerra-se a
ata.
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