CONSELHO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Súmula Reunião dia 20.07.2020
Aos vinte dias do mês de julho de dois mil e vinte, por videoconferência, às quatorze
horas, em Reunião Ordinária, por convocação da Presidente do Conselho Estadual de
Alimentação Escolar (CEAE-RS), reuniram-se: Olga Virissimo, Raquel Filardis
(CPERS); Vice-presidente Ana Lice Bernardi e Ana Luiza Scarparo (CRN2); Isoleti dos
Santos, Carla dos Anjos, Marco Antonio Pascoal (ACPM/FEDERAÇÃO); Fábia
Bernardes e Valdemira Carpenedo (ASSERS); Clarice Fiuza (AOERGS); Berenice da
Costa (FEAPAES); Ana Letícia Leite, Rodrigo Venzon e Silvana Favreto (SEDUC).
Justificou ausência a Conselheira Carolina Messa. A convite, participou a RT
Nutricionista da SEDUC Elaine Rodrigues. Os conselheiros receberam a Pauta,
enviada previamente por e-mail. 1. Presidente Olga inicia reunião referindo-se aos
relatórios, documentos e correspondências sobre as ações da SEDUC enviadas por email para conhecimento. Aprovadas as Atas números 08 e 09/2020 que serão
assinadas assim que as atividades presenciais retornarem. A seguir, Olga aborda
diversos temas sobre as ações da SEDUC em relação à oferta da alimentação escolar
durante a suspensão das aulas presenciais: a) aquisição de gêneros alimentícios para
comunidades indígenas: Rodrigo informa que está sendo elaborado cardápio
específico para atender esta demanda, com programação bimestral de entrega até o
final do ano em curso. b) aquisição de produtos da Agricultura Familiar/Chamada
Pública Regionalizada: Nutricionista Elaine informa que as escolas com Contratos da
Agricultura Familiar Vigentes estão em processo de licitação e tem até o dia 31.07.2020
para entregar às famílias os gêneros alimentícios, visto que os referidos Contratos
foram realizados no semestre anterior. As escolas que não elaboraram a Chamada
Pública no início do ano, deverão participar das Chamadas Regionais. Elaine discorre
sobre as vantagens da modalidade regionalizada e que a meta é alcançar 40%
(quarenta por cento) do valor total do PNAE. c) Cestas Básicas segunda aquisição:
Elaine informa que a remessa se dará pelo Pregão nº 384/2020, agendado para
acontecer no dia 24/07 (vinte e quatro de julho), quando serão adquiridas 160.000
(cento e sessenta mil) kits, embora tenha aumentado o número de famílias em
vulnerabilidade social. 2. GT da Agricultura Familiar: Olga esclarece que não foi
informada quanto à formação do referido GT, mas que vai solicitar novamente a
inclusão do CEAE neste importante espaço de discussão. 3. Vídeo institucional sobre
o CEAE elaborado pela MSTECH: foi visualizado durante a reunião e não foi aprovado
pela maioria. Como encaminhamento ficou deliberado que o GT do vídeo vai solicitar
reunião com a empresa, para tratar do assunto. 4. Olga refere que a comunicação com
a SEDUC melhorou substancialmente, em especial com a Divisão de Alimentação
Escolar-DAE, e destaca a Nutricionista Elaine, que tem respondido às demandas
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sempre que solicitado. 5. Foi discutida a dificuldade de algumas escolas em localizar
as famílias, pois não respondem ao contato, e Raquel considera que os cadastros no
momento da matrícula não foram atualizados. Marco, que também é Conselheiro
Tutelar em POA, confirma esta situação, e o esforço empregado na localização.
Rodrigo considera preocupante esta questão, visto que as escolas devem manter a
comunicação com as famílias devido às aulas remotas que estão sendo aplicadas.
Portanto, a comunicação sobre as cestas segue os mesmos mecanismos. Todos
concordam que uma rede de proteção poderia reverter esta situação, unindo a
Educação, a Saúde e a Assistência Social como instrumento de resguardar direitos e
reduzir a evasão. Olga informa que os encaminhamentos desta reunião serão
providenciados pela Conselheira Berenice, que a seu pedido está com a atribuição de
secretariar o CEAE enquanto as reuniões forem por webconferência, até o final do ano,
contribuindo com o bom funcionamento das atividades. Olga agradece a participação
de todos, e não havendo mais assuntos a tratar, Conselheira Berenice encerra a
presente ata que será enviada por e-mail, para aprovação na próxima reunião.
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