
 
 

 
 

 

CONSELHO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

Súmula 20.05.2019 

 

Aos vinte dias do mês de maio de dois mil e dezenove, com início às quatorze horas, na 
Sala de Reuniões do CEAE/SEDUC, reuniram-se membros do Conselho Estadual de 
Alimentação Escolar - CEAE, em Reunião Ordinária convocada pela Conselheira 
Presidente Olga Regina Virissimo. Presentes à reunião: Olga Regina Virissimo, Tania 
Virginia Martins Teixeira, Raquel Alves de Los Santos Fidelis (CPERS); Ana Lice Bernardi 
(CRN2); Clarice de Fatima Fiuza (AOERGS); Isoleti Pereira dos Santos, Elser Ernani 
Pedroso Quintana, Marco Antônio Rodrigues Paschoal, Carla Tatiana Labres dos Anjos 
(ACPM-Federação); Fábia Ferreira Bernardes (ASSERS); Berenice Cabreira da Costa 
(FEAPAES); Rodrigo Alegretti Venzon, Ana Leticia Leite, Carolina Messa e Carmem Lúcia 
(SEDUC). A pedido, participaram representantes da SEDUC – Diretor Luiz Irineu 
Schenkel e Adjunta Virginia Bobsin Tietbohl do Departamento de Articulação dos 
Municípios (DAM). Abriram fazendo sua apresentação e ressaltaram a importância da 
troca de cooperação entre o Conselho Estadual de Alimentação Escolar e o Setor de 
Alimentação Escolar e Nutrição da SEDUC, visto que as Nutricionistas, a partir deste mês 
estarão locadas no DAM. Diretor Luiz enfatiza a importância do trabalho do colegiado, e 
como foi gestor municipal, se compromete em atender as demandas do CEAE, para que 
os cronogramas das visitas às escolas sejam realizados dentro da programação do 
CEAE. E apresentam a servidora Carmem Lúcia que vai assessorar o CEAE até que seja 
indicada outra secretária. Após a saída de Luiz e Virginia, seguiu a pauta: 1. Discussão e 
elaboração do cronograma de visitas para o mês de junho e julho. Confirmada 
programação de viagem para o dia 10.06 na CRE de Cachoeira do Sul, Conselheiras: 
Carla, Letícia, Raquel e Berenice; 2. Levantamento do material para prestação de contas 
do ano 2019 e quais conselheiros participarão na execução destas tarefas; 3. Conselheira 
Carla e Presidente da ACPM-FEDERAÇÂO informa sobre a substituição dos 
Conselheiros representantes neste colegiado, Lucélia Bueno e Sandra Machado Paim, e 
que vai enviar Ofício e Ata informando a nominata para ser publicada; 4. Debate sobre 
as decisões e pautas abordadas na reunião com Secretário Faisal Karam no dia 
dezessete de maio, informando aos conselheiros que não estiveram presentes; 5. 
Presidente Olga coloca para discussão reformulação das CREs que serão visitadas no 
segundo semestre: escolas em Municípios de curta e longa distância. Refere que neste 
momento há dificuldade em cumprir os de longa distância e propõe até duzentos 
quilômetros de Porto Alegre, visto que o CEAE está sem Secretária para dar 
encaminhamentos internos necessários. Conselheiro Elser declara não entender os 
motivos da alteração e os Conselheiros: Carla, Clarice, Carolina Messa e Elser, Manoel 
colocaram seu posicionamento de seguir o cronograma atual, que contempla a CRE de 
Uruguaiana, viagem prevista com os Conselheiros Elser, Manoel, Clarice e Raquel. Como 
a proposta da Presidente Olga não foi aceita por alguns Conselheiros, respeitando o voto 
da maioria declarou que o Cronograma anterior continuará sendo cumprido. 6. A 
Conselheira Carla informa que no mês de julho estará de férias e tem disponibilidade para 
viajar na primeira quinzena de julho e sugere visita a escolas indígenas do município de 
Redentora. Conselheira Isoleti afirma estar ocorrendo muitas trocas dos participantes das 
viagens e sugere que se programem com antecedência, para que o cronograma seja 
obedecido. Nada mais havendo a constar eu Carmem Lúcia encerro a presente ata que 
será assinada por mim e pelos demais presentes. 

 

 


