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CONSELHO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

Súmula 25.06.2019 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e dezenove, com início às quatorze 

horas, na Sala de Reuniões do CEAE/RS, reuniram-se membros do Conselho Estadual 

de Alimentação Escolar - CEAE, em Reunião Extraordinária convocada pela Presidente 

Olga Regina Virissimo. Estavam presentes os conselheiros: Olga Regina Virissimo, 

Raquel de Los Santos Fidelis (CPERS); Ana Lice Bernardi (CRN-2); Carla Labres dos 

Anjos, Elser Pedroso Quintana, Isoleti Pereira dos Santos, Marco Antonio Paschoal 

(ACPM-Federação); Clarice de Fatima Fiuza (AOERGS); Berenice Cabreira da Costa 

(FEAPAE-RS). Pauta:  1) Relato das visitas às escolas do mês de junho no Município 

de Cachoeira do Sul – 24ª CRE, foram visitadas pelos Conselheiros: Carla Labres dos 

Anjos, Ana Leticia Leite, Raquel de Los Santos Fidelis, Berenice Cabreira da Costa, as 

seguintes escolas:  EEEF João Neves da Fontoura,  EEEF Dr. David Barcelos,  EEEB 

Borges de Medeiros e  EEEM Dr. Liberato Salzano da Cunha.  De maneira geral foram 

encontradas irregularidades mínimas como ausência de telas milimétricas, potes para 

acondicionamentos de gêneros fora dos padrões exigidos e sem identificação do 

produto acondicionado.  As direções das escolas foram devidamente orientadas para o 

cumprimento da legislação do PNAE e as normas exigidas pela Seduc.  Relato de 

escolas sobre orientação da 24ª CRE proibindo a utilização de garfos e facas pelos 

alunos, o que será levado à assessoria de nutrição, visto que a utilização de talheres é 

uma ação pedagógica, assim como a educação alimentar e nutricional.  As direções 

das escolas solicitaram que no cardápio elaborado pela Seduc seja respeitado a 

sazonalidade dos recursos hortifrutigranjeiros para consumo na merenda escolar, o que 

facilitaria a aquisição destes produtos.   2) Definido roteiro de visitas às escolas da 39ª 

CRE Carazinho nos dias 01 a 03 de julho, que será realizada pelas Conselheiras Clarice 

de Fátima Fiuza e Carla Labres dos Anjos e o Conselheiro Elser Pedroso Quintana.     

3) Análise da proposta sobre a “Pesquisa online sobre Alimentação Escolar”, com 

questionamentos sobre infraestrutura, recursos humanos, recursos financeiros, 

agricultura familiar, apresentada pela Conselheira Berenice, que após testes e 

definições do texto final, foi aprovada pelos presentes, e será enviado para os e-mails 

das escolas da rede estadual. A referida pesquisa vai trazer informações e relatórios 

que servirão de subsídio às ações do CEAE. 4) Informes gerais: a) Presidente informa 

que o FNDE enviou o Ofício nº17100/2019/ CGPAE/DIRAE que reitera a resposta do 

Ofício nº 42.852/2018, o qual foi respondido através do Ofício CEAE nº 22/2018, emitido 

em setembro, que não chegou ao destino. Após pesquisa no Protocolo da Seduc, 

confirmado o envio e localizado o comprovante. Deliberado que será reenviada a 

resposta e elaborado outro ofício. b) Presidente informa o MEMO/ CIRC/ GAB/ SEDUC/ 

Nº10, emitido em 23.02.2019 que trata sobre “Processos Licitatórios para Permissões de 
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Uso referentes a Cantinas Escolares: a) Fica suspensa a realização de processos licitatórios 

destinados à Permissão de Uso de Cantina Escolar a contar da presente data, devendo os 

processos eventualmente abertos, sem que ainda tenha sido o Edital publicado, cancelados;  b) 

Apenas os processos licitatórios já iniciados que tenham sido publicados o Edital da Licitação 

poderão prosseguir para a sua formalização; devendo, contudo, após a assinatura dos 

respectivos Termos de Permissões de Uso, informados aos permissionários que o instrumento 

não será renovado, extinguindo-se após os 12 meses de vigência.” O que significa que uma 

das reivindicações mais antigas do colegiado, o fechamento das cantinas, e tratado 

com o Secretário Faisal em reuniões anteriores, está se concretizando. c) Conselheira 

Raquel solicita que sejam incluídas no roteiro de visitas, escolas do município de Porto 

Alegre. O que será posteriormente discutido, tendo em vista a programação de visitas 

no interior do estado. Presidente argumenta que se houver denúncias em Porto Alegre, 

a visita será realizada. d) Presidente relata sobre o e-mail enviado por Joel 

Rech/DEPLAN, responsável por informações referentes ao PNAE, contendo troca de 

e-mails com o FNDE/PNAE e planilha anexa informando o envio de recursos financeiros 

às escolas de Cursos Técnicos subsequentes contempladas com a alimentação 

escolar. E que Joel será convidado para participar de reunião com o colegiado para 

tratar deste importante tema, visto que esta modalidade, de acordo com a legislação 

federal não recebe recursos do PNAE. Nada mais havendo a constar, a Presidente 

encerra a reunião e a Conselheira Berenice a Ata, que vai assinada pelos demais 

presentes. 

 

 


