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CONSELHO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Súmula 17.05.2019
Aos dezessete dias do mês de maio de dois mil e dezenove, com início às quatorze horas,
na Sala de Reuniões do Gabinete do Secretário de Educação reuniram-se membros do
Conselho Estadual de Alimentação Escolar, em Reunião Extraordinária convocada pela
Conselheira Presidente Olga Regina Virissimo. Presentes à reunião: Secretário de
Educação Faisal Karam, Conselheiros Olga Regina Virissimo, Tania Virginia Martins
Teixeira, Raquel de Los Santos Fidelis (CPERS); Isoleti Pereira dos Santos, Marco Antonio
Paschoal (ACPM-Federação); Berenice Cabreira da Costa (FEAPAES); Carolina Messa
(SEDUC). Participaram da reunião: Sonia Schneider (DRH), Marília Bueno (PGE-RS),
Helena Cadore (DEPLAN), Nutricionista RT Luana Petrini, TN Carmem Lúcia de Oliveira. A
Presidente Olga inicia a reunião agradecendo ao Secretário Faisal o pronto atendimento à
solicitação do CEAE, e refere que esta reunião tem objetivo de trazer demandas gerais
pendentes no âmbito do PNAE. Pauta: 1. Secretária Executiva: após exoneração da
servidora Camila, CEAE ficou com demanda reprimida. Deplan apresentou a servidora
Carmem Lúcia Reis de Oliveira, que vem desempenhando atividades de expediente, sob a
orientação da Presidente Olga dois dias por semana, enquanto não é designada nova
secretária. Secretário Faisal e Sonia Schneider informam que SEDUC vai providenciar
Estagiária de nível superior com Secretariado. Conselheira Berenice refere que em anos
anteriores, estagiários já trabalharam no CEAE, e que historicamente não ocupam o cargo
por muito tempo. Sonia justifica que os estágios têm duração de 2 (dois) anos e o período
será de 30 (trinta) horas semanais. Em torno de 20 (vinte) dias possivelmente este assunto
será resolvido. 2. Infraestrutura para CEAE: Olga menciona pendências que ainda não foram
atendidas - outro computador, impressora, cadeiras extras, mesa apropriada para o espaço
da sala. 3. Documentos necessários para a análise da Prestação de Contas PNAE 2018
solicitados à SEDUC por e-mail em oito de maio deste ano. Estão sendo aguardados, visto
que a partir do dia quinze de maio inicia o prazo para análise da prestação de contas pelo
colegiado. Helena informa que o servidor Joel Rech está providenciando os relatórios
solicitados. Conselheira Berenice esclarece como tem sido realizada a análise da
documentação: conferência de dados, resposta de questionário e outros passos. Secretário
Faisal solicita que Helena entregue esta demanda à Presidente. Olga informa que o
colegiado não está todos os dias na SEDUC, e vai avisar melhor data para recebimento.
4. Obras e reformas em cozinhas/refeitórios: Olga refere que foram verificadas condições
precárias em visitas a algumas escolas e solicita ao Secretário informações. Visto que a
consequência é a utilização de cardápio alternativo na oferta da alimentação escolar.
Secretário Faisal informa que são cento e setenta e uma obras em andamento com recursos
do BIRD para refeitórios e cozinhas, sendo que duzentas e noventa e nove estão
aguardando projetos na Secretaria de Obras. Estes recursos só estarão disponíveis com
apresentação de Projetos. As escolas restantes serão atendidas até um prazo de dois anos
gradativamente. Olga solicita cópia deste material, mas com ênfase nas cozinhas/refeitórios.
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Secretário refere que há dificuldades em transferir recursos às escolas, e que o governo
está estudando outras possibilidades, visando continuar as reformas e que R$ 37 milhões
(trinta e sete milhões) saldo do BIRD se não utilizados serão devolvidos. 5. Dentro deste
tema, Conselheira Berenice relata conjunto de informações fornecidas por RT Luana em
maio de 2018, contendo relação de escolas interditadas, e que o CEAE vai solicitar
relatório atualizado. Luana informa que a Vigilância Sanitária tem interditado escolas com
falta de merendeiras, e que não é atribuição deste órgão, mas da SEDUC. A Assessoria da
AE está tratando deste tema junto à Assessoria Jurídica. Luana argumenta que não tem
recebido informações quanto a interdições. Olga informa que nas visitas foi constatado que
o cardápio alternativo está sendo utilizado em escolas que estão sem merendeiras. 6. Olga
comunica que o CEAE elaborou selos que estão sendo distribuídos nas visitas às escolas:
ESCOLA NOTA 10 e ESTIVEMOS AQUI, divulgando as atribuições do CEAE/RS. E relata
diversas dificuldades das Direções de escolas com a falta de merendeiras e infraestrutura.
Por solicitação do Secretário Faisal, Olga vai repassar cópia dos Relatórios de Visitas
realizadas em 2019. 7. Diretora Sonia Schneider anota as escolas mencionadas para
verificar as pendências, e informa que a SEDUC já atendeu 284 merendeiras no DRH, e
mais 64 aguardando processo de avaliação. Secretário Faisal informa que atualmente
existem na SEDUC 6.500 (seis mil e quinhentos) atestados dos mais variados motivos.
8. Diretora Helena informa que a suplementação financeira para escolas com até 100 alunos
está sendo enviada pelo Executivo Estadual através do Salário Educação e que os recursos
foram atualizados de acordo com o Censo Escolar 2018. Escolas com 101 a 400 alunos
recebem suplementação do PNAE referente ao saldo do ano anterior, autorizados pelo
CEAE em 2018. Informações constantes em quadro demonstrativo, que será enviada ao
CEAE. 9. Olga solicita informações quanto à suplementação para escolas indígenas, e
Helena confirma transferência pelo PNAE de R$0,60 por aluno/dia acrescida da
suplementação autorizada em 2018. Secretário Faisal menciona levantamento do INEP
quanto ao elevado número da evasão escolar que ocorre nas escolas indígenas, em torno
de 84%. Olga informa sobre audiência pública que ocorreu em abril na Assembleia
Legislativa, e que os representantes destas escolas reclamaram da qualidade da merenda
escolar, falta de merendeiras e infraestrutura, mas considera falta de gestão, visto que os
recursos financeiros são suficientes. E informa que o CEAE visitou algumas escolas
indígenas e foi constatado que em algumas escolas a tribo se alimenta com os produtos da
merenda, e neste caso poderá ocorrer falta de produtos alimentícios. Foi discutida a
importância de preservar a cultura indígena, mas que os bons hábitos e higiene deveriam
ser resguardados. 10. Em relação ao Censo Escolar Secretário Faisal argumenta o baixo
índice de matrículas evidenciadas do ano atual em relação ao ano anterior. Deste modo, o
recurso financeiro do PNAE é transferido aos Estados em um volume maior, ocorrendo saldo
considerável no final do ano letivo. Está sendo realizado levantamento do número de
matrículas/alunos em algumas Coordenadorias, as quais tem constatado redução em torno
de 40% do início do ano até agora, o que vai ocasionar relação direta com recursos e
demandas às escolas da rede. Quanto à redução das matrículas, Conselheira Berenice
relaciona este fato à FICAI-Ficha de Acompanhamento do Aluno Infrequente, monitorada
pelo Ministério Público, a qual demonstra elevado número de evasão a partir das séries
finais do Ensino Fundamental. Secretário refere que estão sendo tomadas providências, e
que o MP está acompanhando junto com a SEDUC esta situação. Conselheiro Marco
exemplifica situações de transferências de alunos que não são comunicadas às escolas, e
que a FICAI fica em aberto no Conselho Tutelar. 11. Escolas que ainda apresentam
pendências quanto à providências com utilização de cardápio alternativo serão reenviadas
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à Assessoria, RT Luana Petrini. Secretário solicita à Diretora Helena que também verifique
estas demandas. 12. Cardápio no site: Olga informa que o link não está mais no site,
Secretário Faisal solicita à Carmem que verifique com a Comunicação Social. 13. RT Luana
menciona visita à uma escola de Porto Alegre com 900 alunos a qual informou que apenas
70 alunos se alimentam com a merenda escolar. Conselheira Berenice pergunta quais as
providências que estão sendo tomadas para resolver esta questão, e Luana responde que
será realizada pesquisa para reverter a demanda. Também informa que será realizada
pesquisa com 100 mil alunos através da plataforma Alimentação Escolar For Education para
traçar perfil sobre preferências alimentares. Luana informa que o cardápio da SEDUC está
dentro dos padrões exigidos pela FNDE, e que está sendo avaliado, assim como o trabalho
das Nutricionistas. RT Luana se retira da reunião para atender outro compromisso, e
Secretário Faisal aborda tema referente à aquisição de produtos da agricultura familiar, que
será realizada reunião da Secretaria da Agricultura com o MST, pois é um tema que
interessa à SEDUC e à alimentação escolar. 14. Cardápio alternativo: O conselho solicita
que seja retomada demanda sobre autorização do uso do cardápio contendo: solicitação da
escola, análise da CRE, remessa para RT Luana e reunião com CEAE para apreciação e
posterior autorização, conforme o caso, principalmente nos casos de interdição pela
vigilância sanitária ou falta de merendeiras. Olga refere que o tempo de autorização para
utilização do cardápio alternativo deveria ser restrito, e o tempo reduzido. Carmem informa
que as escolas devem justificar os pedidos de utilização do referido cardápio e que são
autorizados por até seis meses. Helena sugere definir periodicidade desta demanda, para
comunicar ao CEAE, e Olga argumenta que o CEAE tem que discutir o assunto, e não ser
apenas comunicado, e que o cardápio alternativo é mais dispendioso, além de não cumprir
a legislação. 15. Manual de Boas Práticas: na maioria das escolas visitadas, não é utilizado,
causando assim consequências na má manipulação dos produtos alimentícios, limpeza e
organização do espaço, assim como segurança alimentar. Olga solicita que Carmem
verifique esta demanda com as CREs, e argumenta que se o Manual fosse cumprido nas
suas noções básicas, as visitas seriam apenas de orientação, e não de fiscalização como
tem sido. Assim como verificado em visita à 3ªCRE/Estrela: escola com inúmeras
irregularidades deu a impressão que a Coordenadoria não tem visitado regularmente as
escolas. 16. Bares e Cantinas nas escolas: Olga refere que estão inviabilizando a oferta da
alimentação escolar, e Secretário Faisal informa que a SEDUC vai resolver esta questão até
o final do ano letivo. 17. Repasse do PNAE às escolas: Conselheira Berenice relata que
algumas escolas estão recebendo recursos do PNAE através dos CPMs, o que deveria ser
pelo Caixa Escolar ou “por empenho e liquidação”, conforme prevê a legislação. Argumenta
que os CPMs, Unidades Executoras (UEx) foram criados para receber outros Programas.
Helena responde que não tem conhecimento sobre esta questão e solicita que o CEAE
repasse quais as escolas que se utilizam deste recurso, também vai verificar junto ao DFI.
Secretário Faisal informa que os critérios de repasses financeiros serão atualizados: como
tamanho da escola, número de alunos, IDEB, atrelada à CIPAVE, sendo avaliados
anualmente. 18. Vídeo institucional, Olga informa que está aguardando retorno da
Comunicação Social. Secretário Faisal solicita à Conselheira Carolina que faça contato com
o responsável e dar retorno ao CEAE. Presidente Olga agradece ao Secretário Faisal e
encerra a reunião. Nada mais a constar Berenice e Carmem encerram a presente ata que
será assinada pelos demais presentes.
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