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CONSELHO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
 

 

Súmula Reunião dia 08.06.2020 

 

Aos oito dias do mês de junho de dois mil e vinte, por videoconferência, às quatorze horas, 

reuniram-se em Reunião Extraordinária, por convocação da Presidente do Conselho 

Estadual de Alimentação Escolar (CEAE-RS) Olga Regina Virissimo (CPERS), presentes: 

a Presidente; Vice-presidente Ana Lice Bernardi, Ana Luisa Scarparo (CRN2); Fábia 

Bernardes (ASSERS); Isoleti Pereira dos Santos,  Carla Labres dos Anjos, (ACPM/ 

FEDERAÇÃO); Berenice da Costa (FEAPAES); Ana Letícia Leite, Carolina Messa 

(SEDUC). Justificaram ausência: Raquel Filardis (CPERS); Silvana Favreto, Rodrigo 

Venzon (SEDUC). Os conselheiros tomaram ciência da pauta enviada previamente por e-

mail. Aprovadas Atas números 03 e 04/2020. A Ata número 05/2020 referente à Reunião 

com o Secretário Faisal foi enviada ao colegiado por e-mail, todas elaboradas pela 

Conselheira Berenice. 1. O objetivo da reunião de hoje é dar conhecimento das informações 

sobre a aquisição dos produtos da agricultura familiar, repassadas através da reunião da 

Presidente Olga e Vice presidente Ana Lice, com o Diretor Geral Paulo Magalhães, Diretor 

do DAD Joel Rech, Nutricionistas da Seduc Carolina Salamon e Elaine Rodrigues. Na 

ocasião Diretor Joel apresentou a dificuldade da compra de farinha de milho visto que não 

é permitida a aquisição de produtos transgênicos. Olga sugeriu retirar da lista a farinha de 

milho para agilizar a aquisição, substituindo por outro produto. Ana Lice informa sobre o 

encontro com a EMATER, FETRAF, CONSEA, e outras entidades com a presença do 

Diretor Joel, referente a compra dos produtos da agricultura familiar. As organizações 

registraram seu descontentamento de não terem sido incluídos na primeira compra 

realizada para adquirir a Cesta Básica. 2. Continuando, Olga refere que em 2019, em 

reunião com a Secretária Adjunta Ivana Flores com o Conselho, foi apresentado estudo 

pela Conselheira Berenice para a Chamada Pública fosse realizada por CRE. A Conselheira 

Letícia considera que algumas regiões têm dificuldade na aquisição da agricultura familiar. 

Segundo documento compartilhado pela Conselheira Raquel constam orientações 

repassadas do DAD às Escolas, sobre execução da Agricultura Familiar. O referido 

documento não foi enviado oficialmente ao CEAE, conforme tratado em reunião com o 

Secretário Faisal, sendo que toda a documentação expedida pela SEDUC deve ser 

encaminhada cópia. CEAE também não recebeu a indicação oficial da Responsável 

Técnica substituta devido ao afastamento da RT Luana Petrini. 3. Deliberado que as 

dúvidas de Porto Alegre sobre a entrega das Cestas Básicas também serão enviadas a 

Primeira Coordenadoria para agilizar o fluxo e as providências a serem tomadas. A 

Conselheira Berenice registra que entrou em contato com a Primeira Coordenadoria, para 

tratar sobre formalização de demandas. A Assessora da 01CRE relatou dificuldades com 

relação à comunidade escolar. 4. Conselheira Isoleti pergunta sobre a Prestação de Contas 

da distribuição, e a Presidente Olga lembra que será analisada somente no próximo ano, e 

que o FNDE ainda vai divulgar os prazos. 5. Na reunião com o DAD foi comunicado que 
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será formado um Grupo de Trabalho da Agricultura Familiar com as instituições afins e a 

SEDUC. Olga solicitou que o Conselho seja incluído neste GT. 6. Conselheira Berenice 

reforça que a partir das novas orientações do FNDE em 2020 quanto ao coroavírus, o 

Regimento Interno do CEAE terá que ser adequado, o cardápio alterado, o texto do site 

atualizado, assim como o Plano de Ação e o Relatório de Visitas, adaptados para o próximo 

ano. 7. Em relação a reunião do grupo que está estudando a Resolução 06 do PNAE. 

Alguns Conselheiros estão com dificuldades para participar e não estão justificando as 

ausências, Olga coloca que o Regimento Interno tem que ser seguido e a participação 

continua por videoconferência. 8. No que tange ao retorno das aulas presenciais será muito 

complicado realizar reuniões presenciais e cumprir o protocolo de prevenção ao COVID19.  

Para a Reunião Ordinária que será realizada no dia quinze de junho, Olga sugere que sejam 

estudadas as normativas que tratam sobre protocolos para a volta às aulas, aprovado pelos 

presentes. Nada mais havendo a tratar, Conselheira Letícia encerra a presente ata que será 

enviada por e-mail e aprovada na próxima reunião. 


