
                                                                                                                             
 

 

 

 

CONSELHO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

  

Súmula Reunião dia 17.02.2020                                                                                                                

Aos dezessete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, na Sala de Reuniões do 

CEAE, às 14horas, reuniu-se membros do Conselho Estadual de Alimentação Escolar 

em Reunião Ordinária convocada pela Presidente. Presentes à reunião Conselheiros 

(as): Presidente Olga Virissimo, Tânia Martins Teixeira, Raquel Santos Fidelis (CPERS); 

Elser Quintana, Isoleti Pereira dos Santos, Manoel Luiz da Silva, Marco Antonio 

Rodrigues (ACPM-FEDERAÇÃO); Clarice Fiuza (AOERGS); Fábia Bernardes 

(ASSERS), Berenice da Costa (FEAPAES); Rodrigo Venzon, Ana Letícia Leite, Silvana 

Favreto (SEDUC). Convidadas Nutricionistas Luana Petrini (RT), Carolina Salamon e a 

servidora Vanessa Cesário (DICON). Pauta: registra-se que o Diretor do Departamento 

Administrativo - DAD, Joel Rech não se fez presente. Compareceu, para falar sobre o 

Cartão PNAE, Vanessa Cesário que trabalha com Recursos e Programas Federais 

(DICON), fazendo os seguintes relatos: as escolas terão 02 (duas) contas correntes - 

uma com repasse para a merenda escolar feita pelo Estado R$0,50 (cinquenta centavos) 

e outra, vinculada ao FNDE R$0,36 (trinta e seis centavos). Todas as escolas passarão 

a receber o mesmo valor, sendo que 2.234 (duas mil, duzentas e trinta e quatro) escolas 

já estão se habilitando para executar as aquisições da alimentação escolar com o Cartão 

PNAE. O Cartão será emitido em nome do Diretor(a) e ID da escola, permitindo fazer 

compras por qualquer máquina de cartões magnéticos e não permite realizar 

transferências nem saques. A escola que estiver no CADIN não receberá repasses do 

PNAE. Informa que na data de hoje, entrou a 1ª parcela/2020 do repasse do PNAE. A 

partir destas informações os Conselheiros solicitaram que Vanessa encaminhe por e-

mail as seguintes informações: a) saldo dos depósitos de recursos da alimentação 

escolar devolvidos pelas escolas no final do ano de 2019. b) relação das escolas que 

estão no CADIN e não vão receber o PNAE, assim como as providências para que esta 

situação se resolva. c) Resoluções que embasam o uso do Cartão PNAE e cópia das 

orientações/SEDUC enviadas às escolas. Presidente Olga relata sobre a visita na ETE 

Parobé e solicita mais uma merendeira para a Escola, informa sobre a reunião com o 

Diretor e suas dificuldades com as mesmas. Nutricionista Luana informa que uma 

merendeira da escola se encontra com problema de saúde, mas que está tratando desta 

demanda com o DRH, conforme solicitação da Presidente Olga. Conselheira Berenice 

relata sobre o andamento da Pesquisa CEAE 2019 que trata sobre condições da oferta 

do PNAE, enviado às escolas e que em torno de 1.500 (mil e quinhentas) já 

responderam, faltando iniciar a sistematização dos dados. Algumas Conselheiras se 

propuseram a iniciar a sistematização proposta pela Conselheira. Ficou a sugestão de 

que as próximas visitas sejam realizadas de acordo com os critérios e as necessidades 

apresentadas na Pesquisa. Nada mais havendo a constar, Conselheira Berenice encerra 

a presente ata que vai assinada pelos demais presentes. 


