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Aos vinte e três dias do mês de Janeiro de dois mil e dezoito, às nove horas, em uma das 

dependências do prédio da Casa dos Conselhos, situado à Rua Xavantes, n° 50, Vila 

Tupi, Praia Grande – SP. Teve início a reunião do Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar sob a presidência do senhor Rodrigo Maia, contando com a presença dos 

conselheiros que assinam a lista de freqüência anexa a presente ata. Esta reunião teve 

como objetivo atender ao solicitado no Ofício n° 12259/2017/Comav/Cgpae/Dirae-

FNDE, no qual foram discutidas ideias em relação ao assunto: “Alerta para o 

cumprimento da legislação que rege o Programa Nacional de Alimentação Escolar 

– PNAE, em decorrência das constatações do MTFCGU – 3° Ciclo do Programa de 

Fiscalização em Entes Federativos”.  Foi pontuada aos conselheiros a importância do 

comparecimento de todos nas reuniões deste colegiado, e da participação efetiva de 

todos no que diz respeito às prestações de contas da aplicação dos recursos federais 

transferidos à conta do PNAE, analisando as movimentações bancárias da conta 

especifica do programa, acompanhando desde o recebimento dos recursos do FNDE até 

sua utilização. É de fundamental importância que os conselheiros participem dos 

processos de licitação da aquisição dos gêneros alimentícios e também realizem 

regularmente visitas as unidades escolares, bem como no almoxarifado onde os gêneros 

secos são armazenados, para verificar a qualidade dos alimentos adquiridos, as formas 

de armazenamento, e as boas praticas higiênicas sanitárias. Nas visitas realizadas nas 

unidades escolares também é importante conferir o total de alunos atendidos e o total de 

refeições servidas, além de observar se o cardápio está de acordo com o elaborado pela  
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Divisão de Alimentação Escolar. Foi discutido sobre a importância do plano de ação, já 

estabelecido pelo colegiado, seja utilizado como norteador para acompanhar a execução 

do PNAE nas unidades escolares. Foi apresentada aos conselheiros deste colegiado a 

cópia do Ofício n° 12188/2017, no qual foi enviado à Entidade Executora-EEx, para que 

os mesmos tenham conhecimento do seu conteúdo e possam acompanhar as medidas 

adotadas por aquela entidade. Em relação ao solicitado no que diz respeito ao relatório 

conclusivo acerca das visitas as unidades escolares no exercício de 2016, os 

conselheiros participaram da elaboração do referido relatório com base nos registros 

encontrados nas visitas realizadas. O relatório sobre a situação atual da execução do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE foi elaborado com a participação 

de todos os colegiados que participaram da reunião.  Nada mais havendo a tratar, o Sr. 

Presidente deu por encerrada a reunião, e eu Daniela Nunes Aguiar, secretária 

executiva, lavrei e assino a presente ata junto com o Sr. Presidente.   
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