
 

 

 

ATA Nº 001 – 2020 

 

 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 2017 à 2021. 

 

 

Aos vinte e nove dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, às nove horas no Departamento 

Municipal de Educação, rua Duque de Caxias, 763, Centro, nesta Cidade, reuniram–se membros do CAE 

sob a Presidência de Lucilena Maria de Almeida Oliveira, para discutir os seguintes pontos a saber: 

- foi questionado pelos membros sobre a terceirização da merenda, na qual foram orientados pela 

nutricionista sobre o contrato que está a disposição de todos; 

- em seguida foram em visita, na primeira unidade escolar. Escola Municipal Feliciano Sales Cunha. 

Alguns pontos foram questionados pela presidente ás merendeiras: sobre o conserto do forno e disseram 

que foi consertado. Havia um rodo na despensa de alimentos. O cardápio do dia estava sendo cumprido 

com uma ressalva a salada constava acelga com cenoura, mas só constava a acelga. O item cenoura não 

tinha. A quantidade de bananas a serem servidas aos alunos também era insuficiente para o numero de 

alunos matriculados. A nutricionista responsável pela terceirização comentou que ela iria repor as 

quantidades. Os pratos foram substituídos por de vidro e em quantidades suficientes para todos. Os garfos 

por inox. As amostras são retiradas diariamente de todos os alimentos. Merendeiras uniformizadas. Ainda 

não foram instaladas telas milimétricas nas janelas da cozinha e estoque. Sendo já encaminhado oficio do 

CAE solicitando para o prefeito. A segunda escola a ser visitada foi a Escola Municipal Raul Vieira Luz, 

foi verificado cardápio sendo cumprido, e a quantidade de banana também eram insuficientes para todos os 

alunos, dessa forma a nutricionista do local seria comunicada para tal reposição. A terceira escola a ser 

visitada foi a Cemei Ena Peixoto Junqueira, foi verificada a estrutura física da unidade que está bem 

precária como portas, janelas, paredes descascadas e com infiltrações bem como geladeira com os pés 

quebrados e apoiada com tijolos. Cardápio do dia sendo cumprido. 

         Nada mais havendo a tratar, deu-se por Encerrada a presente ata, que será assinada por todos os 

presentes. 

 

 

Monte Aprazível, 29 de janeiro de 2020. 

 


