
CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CMAE
ATA 165ª REUNIÃO

Aos vinte e seis dias do mês de Agosto do ano de dois mil e vinte e dois, as dez horas, reuniram-se

em reunião ordinária, no Centro de Capacitação Prof. Darcy Ribeiro,  os membros do conselho de

Alimentação Escolar CMAE, estiveram presentes: Ana Paula Rodrigues de Oliveira,, Eva  Célia de

Oliveira, Renata Orefice Branco Miguel, Yara Lopes da Costa e, como convidada , Sofia Bonna

Boschetti Barbosa . A reunião iniciou-se com a vice-presidente do CMAE Eva Célia de Oliveira

falando sobre a importância de ser membro participativo do Conselho o que exige dedicação e

afinco  por  parte  dos  candidatos  a  nova  formação  do  Conselho.  Renata  questionou   se  nossa

participação no Conselho foi bem sucedida e Ana Paula fez uma retrospectiva de muitas solicitações

dos  Conselheiros  que  foram atendidas  pelo poder  Executivo,  melhorando assim o  processo  de

Alimentação Escolar incluindo apontamentos sobre logística, mão de obra, paladar das crianças,

horários  das  refeições  e  processos  de  licitação.  Nessa  reflexão,  comentaram  os  membros  do

Conselho sobre a necessidade de termos transporte para as visitas. Ainda sobre as eleições que se

aproximam, Sofia comentou que solicitou uma matéria da imprensa para a divulgação do período de

inscrições,  será divulgado nas páginas oficiais da prefeitura no Instagram e no diário Oficial do

Município. Sofia está esperançosa que muitos pais se inscrevam para participar da próxima vigência

do CMAE e Yara disse que nas escolas que ela supervisiona, os pais não são muito participativos,

mas que mesmo assim ela fará a divulgação e tentará agregar alguns pais.. Renata questionou a

queda na qualidade do feijão e Eva falou que esse tipo de baixa na qualidade também aconteceu

com a  carne  moída,  ou  seja,  os  produtos  chegam de  acordo  com as  exigências  publicadas  no

processo de licitação e vão decaindo, em compensação elogiou o peixe e a qualidade do Horti,

embora a entrega atrase muito. Sofia explicou que a empresa já foi notificada e que até solicitou que

o represntante venha fazer a prova na escola,  pois algumas embalagens vêm com feijão bom e

outras vêm com os grãos duros e aspecto de velho. E sobre a carne moída também foram tomadas

providências já que o produto aprovado no teste de aceitabilidade era bem melhor. Sofia aproveitou

para falar que finalmente o município atingirá a margem dos 30% exigida pelo PNAE para gastos

com a agricultura familiar e comentou também que fornecedores estão solcitando realinhamento de

preços  e  que  o  fornecedor  do  leite  pediu  um  reajuste  impraticável.  Sofia  fez  contato  com  a

cooperativa e Eva comentou que o leite, apesar de bom, é ralo se forem seguidas as instruções de

preparo  do  fabricante.  Sofia  falou  que  o  óleo,  macarrão,  biscoito  e  manteiga  também pediram

realinhamento e que a manteiga nem está sendo servida, pois ainda estão em tratativas a respeito do

preço.  Sofia comentou sobre a insatisfação a respeito de alguns produtos e o quão trabalhoso é

fiscalizar a qualidade, quantidade, pois o óleo, muitas vezes chega nas escolas faltando um frasco

em cada caixa. Esse processo toma tempo das cozinheiras, porém é necessário para garantir que não

falte  alimento  para  as  crianças.Eva  comentou  que  no  encontro  estadual  dos  conselhor  que  ela

participou  em Guarulhos,  muitos  CAES estavam  iniciando  um movimento  para  pressionar  as

prefeituras das cidades para não utulizarem o salário educação para compra de alimentos.  Sofia

falou que a verba do PNAE está muito defasada e que a verba do governo do estado supera o

repasse  federal.  Eva ainda  falou que  a  situação  apresentada  no Encontro  foi  preocupante,  pois

muitos municípios dizem não conseguir manter a qualidade da alimentação escolar devido a falta de

dinheiro.

Renata questionou a respeito do risoto, pois já havia falado em outras reuniões que a filha dela não

come e as cozinheiras  não deixam separado para ela  e outras crianças  e retomou o assunto do

horário das refeições da UME Avelino . Sofia falou que vai conversar novamente com a diretora,

pois é algo que dá pra ajustar. Renata também questionou se a criança não gosta do recheio, poderia



comer somente o pão? Sofia falou que sim, embora as cozinheiras sejam orientadas a estimular o

paladar da criança, porém, em ultimo caso, pode ser consumido apenas o pão seco mesmo sabendo

que chovem denúncias de pais na ouvidoria  reclamando que a merenda está oferecendo apenas  pão

sem recheio. Sofia falou que gostaria que a Ana Laura estivesse na reunião para ajudá-la com ideias

para fazer a vitamina de frutas  ser  aceita pelas crianças,  pois mesmo cozinhando o abacaxi,  os

pequenos não querem o lanche, acabam pulando refeições e explicou mais uma vez, que o açucar é

proibido nas creches. Os conselheiros presentes falaram que esse assunto foi abordado na última

reunião e chegamos a conclusão que o paladar das crianças não melhora, pois os pais não ajudam no

processo e oferecem doces e ultraprocessados em casa. Renata  falou que as crianças não querem se

reportar as cozinheiras para reclamar e preferem ficar sem comer. Yara falou que nas escolas que ela

supervisiona as crianças falam com as cozinheiras. Renata mostrou-se indignada, pois as crianças

queriam repetição de salada de frutas e lhes fora negada. Sofia explicou que a caneca não vem cheia

para evitar desperdício, mas que a repetição deve ser oferecida para quem quiser. Terminamos a

reunião comentando sobre a eleição do CMAE.. Sem mais assuntos a tratar, deu-se por encerrada a

reunião as onze horas e ciquenta minutos e lavrada a presente ATA, digitada por mim Ana Paula

Rodrigues de Oliveira.
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