CONSELHO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Súmula Reunião 16.03.2020
Aos dezesseis dias do mês de março de dois mil e vinte, às quatorze horas, reuniu-se na
Sala de Reuniões do Conselho Estadual de Alimentação Escolar os seguintes
Conselheiros(as) para Reunião Ordinária: Presidente Olga Regina Virissimo, Tânia
Martins Teixeira (CPERS); Vice-presidente Ana Lice Bernardi (CRN2); Isoleti dos Santos,
Marco Antônio Paschoal, Carla dos Anjos, Elser Quintana (ACPM/FEDERAÇÃO);
Berenice da Costa (FEAPAES); Ana Letícia Leite, Carolina Messa (SEDUC). Convidada:
Conselheira Karina Mendicelli representante da ACPM-FEDERAÇÃO, aguardando
publicação no DOE-RS. Justificaram ausência: Ana Luisa Scarparo, Fábia Bernardes,
Raquel Fidelis, Manoel Silva e Clarice Fiuza, por motivos particulares e por considerarem
as orientações de distanciamento dos Serviços de Saúde sobre o COVID-19. Os
conselheiros tomaram ciência da pauta enviada previamente por e-mail. Não foi realizada
a leitura e assinatura das atas nºs 03 e 04. A Presidente Olga relata que sistematicamente
tem entrado em contato com SEDUC, Diretor do DAD, Sr. Joel e Itanajara, Assessora da
Secretária-adjunta para entender por que as escolas não estão conseguindo acessar as
contas correntes do Banco do Brasil e o Cartão PNAE, visto que a Coordenação Geral do
PNAE, elaborou Cartilha com orientações para o uso do Cartão PNAE e remetido à todas
as Entidades Executoras e escolas. Informa que conversou com DICON, que justificou
ocorrer problema técnico na SEFAZ. E até o momento não recebeu nenhum retorno sobre
as transferências de recursos financeiros às escolas referentes às 1ª e 2ª parcelas do
PNAE, já disponibilizadas pelo FNDE. Chegaram ao CEAE denúncias e pedidos de
informações das escolas sobre a falta de recursos para a Alimentação Escolar sendo
ofertado eventualmente, bolachas, suco (escolas com estoque), utilização de recursos do
CPM ou solicitado aos alunos tragam a merenda de casa. Conselheiros lamentam a falta
de orientações às escolas, devendo a SEDUC justificar oficialmente o CEAE e esclarecer
o atraso no depósito do repasse. Para respaldar o CEAE, Olga comunicou via telefone o
Técnico Romildo/FNDE. Este, afirmou que em capacitação realizada em Brasília
recentemente, a responsável pelo DICON disse estar tudo ok no RS. O que não se
confirmou pelas inúmeras consultas recebidas. Olga reitera dificuldades do CEAE por
estar sem secretária-executiva desde novembro 2019, e as diversas demandas
pendentes, tendo de providenciar a documentação legal para a Prestação de Contas
PNAE 2019, que conforme Resolução CD/FNDE nº 1/2020 o prazo para incluir as
informações no SiGPC é 15.04.2020 e para SIGECON é 30.05.2020. A pedido, durante a
reunião comparece Vanessa, responsável pelo DICON que relata as últimas notícias
sobre o repasse financeiro às escolas: dificuldades das Direções em se habilitar para
acesso ao Cartão PNAE. Garante que escolas não ficaram sem recursos para aquisição
dos gêneros alimentícios, visto que algumas mantêm estoques do ano anterior, e a
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possibilidade em utilizar os recursos da Autonomia Financeira. Conselheira Berenice
ressalta o tempo que as escolas estão sem ofertar a alimentação escolar de acordo com
o PNAE, em prejuízo à saúde dos estudantes, visto que as aulas iniciaram há quase 30
dias. E questiona o prazo para realizar as Licitações e Chamada Pública que deverá
atrasar mais a compra dos gêneros. Vanessa argumenta que a SEDUC não tinha como
resolver, pois ocorreu uma falha no Sistema do BB para a implementação do Cartão
PNAE. Extraoficialmente, fala que está sendo discutido a possibilidade de liberar 30% para
cada escola para compra de alimentos da Agricultura Familiar, na modalidade
transferência pelo Cartão PNAE. Olga registra que a ETE Parobé está sem merendeira e
que a EEEF Davi Canabarro continua com merenda alternativa por falta de merendeira,
apesar de todas as tratativas com o RH. Também solicitado agenda com Paulo, Diretor
Geral da SEDUC e Daiane Chefe de Gabinete mostrando a falta de comunicação e falta
de coordenação da alimentação escolar, visto ser a Nutricionista RT Luana responsável
pelas questões técnicas e Joel responsável financeiro, não havendo integração entre as
partes, para providencias rápidas, que atendam as escolas e o CEAE. Sobre a contratação
de uma secretária executiva não se tem notícias e Itanajara informa que vai encaminhar
currículos ao CEAE, que fará entrevista com estagiárias indicadas pelo DEPLAN. A
Conselheira Carolina esclarece que a SEDUC está sendo reestruturada e as demandas
aumentaram devido aos inúmeros pedidos de aposentadoria dos servidores. O GT do
Vídeo Institucional - foi questionado sobre a finalização do mesmo, e a Conselheira Ana
Leticia coloca que buscará informações junto ao MSTEC. Deliberado que as próximas
reuniões serão online em decorrência da contaminação do novo Coronavírus (COVID-19).
Nada mais havendo a constar eu Berenice, encerro a presente ata.
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