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ATA 151ª REUNIÃO

Às oito horas e trinta minutos do dia vinte do mês de fevereiro do ano de dois mil e
vinte, no Centro Darcy Ribeiro, sito à rua São Paulo, 40a, Vila Belmiro, Santos, teve
início  a  centésima  quinquagésima  primeira  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.  Convidados: Sofia Bonna Boschetti Barbosa, Matheus Ribeiro
Theodósio  Fernandes  Melzer.  A  Conselheira  Luciana  de  Lima  Costa  Coelho
apresentou  uma  carta  de  renúncia,  abrindo  uma  vaga  para  representante  do
segmento de Trabalhadores da Educação. Devendo ser publicado em Diário Oficial
para a seleção de novos candidatos. A reunião iniciou-se com a presença da RT Sofia
Bonna Boschetti falando a respeito da compra emergencial de feijão, devido ao não
cumprimento dos prazos e apresentação da justificativa da empresa. Sofia explicou
sobre o processo de licitação que teve a participação de 4 empresas e não houve
empresa aprovada. Com isso, houve a redução do produto no cardápio até que a
situação seja normalizada. A RT explicou aos presentes sobre nota técnica 09/2019
do FNDE a respeito da redução de produtos ultraprocessados e, em virtude disso, a
retirada do achocolatado e das bolachas do cardápio. Explicou também como esses
lanches devem ser preparados sem adição de açúcar. Os conselheiros organizaram-
se em grupos para as próximas visitas que ocorrerão no ano de 2020.  Serão visitadas
as escolas estaduais prioritariamente. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor
presidente, às nove horas e cinquenta minutos, deu por encerrada a reunião e eu, Ana
Paula Rodrigues de Oliveira , lavrei a presente Ata, que vai por mim assinada e pelos
demais presentes.
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