
 

  

 
 

 
CONSELHO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 

 

Súmula Reunião dia 17.12.2020 

 

 

Aos sete dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, por videoconferência às quatorze 

horas, realizada a Reunião Ordinária, por convocação da Presidente do Conselho 

Estadual de Alimentação Escolar (CEAE/RS) Olga Regina Virissimo. Reuniram-se: 

Olga Virissimo e Raquel Fidelis (CPERS); Vice-presidente Ana Lice Bernardi (CRN2); 

Carla dos Anjos (ACPM/FEDERAÇÃO); Berenice da Costa (FEAPAES); Carolina 

Messa, Ana Letícia Leite e Silvana Favreto (SEDUC). Justificou ausência Conselheira 

Fábia Bernardes. Aprovada a Ata número 16/2020 enviada por e-mail. Pauta: 

elaboração da minuta do Plano de Ação 2021 CEAE/RS, conforme deliberado na 

reunião do dia 30.11, sistematizada em 02.12, por Olga Virissimo, Ana Lice Bernardi, 

Carolina Messa, Clarice Fiuza e Berenice da Costa, por videoconferência. A atividade 

está prevista no Art. 44 da Resolução FNDE nº 06/2020, atribuições dos Conselhos 

de alimentação Escolar: VII – elaborar o Plano de Ação do ano em curso e/ou 

subsequente a fim de acompanhar a execução do PNAE nas escolas de sua rede de 

ensino, bem como nas escolas conveniadas e demais estruturas pertencentes ao 

Programa, contendo previsão de despesas necessárias para o exercício de suas 

atribuições, e encaminhá-lo à EEx antes do início do ano letivo. O texto organizado e 

digitado pela Conselheira Berenice foi revisado em sua totalidade, acatadas sugestões 

e atualizado, incluídas orientações relativas às medidas sanitárias de higiene que 

devem ser observadas nas visitas às escolas e demais espaços durante e depois da 

pandemia. O referido plano prevê atividades que serão desenvolvidas no 1º semestre/ 

2021, e será reavaliado no final do período, para contemplar ações específicas para o 

próximo semestre. O texto final será enviado ao colegiado, e entregue à Secretaria da 

Educação para os encaminhamentos necessários. Olga encerra a reunião e agradece 

a participação de todos. Conselheira Berenice elaborou a presente ata que será 

enviada por e-mail, para aprovação na próxima reunião.  

 

 

 

 

 


