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CONSELHO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Súmula 05.08.2019
Aos cinco dias de agosto de dois mil e dezenove, com início às quatorze horas, na
Sala de Reuniões do CEAE/SEDUC, com início às quatorze horas, reuniu-se membros
do Conselho Estadual de Alimentação Escolar, em Reunião Extraordinária convocada
pela Conselheira Presidente Olga Regina Virissimo. Presentes à reunião: Olga Regina
Virissimo, Tania Virginia Martins Teixeira, Raquel de Los Santos Fidelis (CPERS); Ana
Lice Bernardi (CRN2); Carla Labres dos Anjos, Elser Ernani Pedroso Quintana, Jurema
Elisabete Pinheiro da Silveira, Manoel Luiz da Silva, Isoleti Pereira dos Santos, Marco
Antonio Paschoal (ACPM-Federação); Fábia Ferreira Bernardes, (ASSERS); Clarice
de Fátima Fiuza (AOERGS); Berenice Cabreira da Costa (FEAPAES); Rodrigo
Alegretti Venzon e Ana Letícia Leite (SEDUC). Participaram da reunião: Diretoraadjunta Virgínia Tietbohl (DAM), RT Nutricionista Luana Petrini e TN Carmem Lúcia. A
Presidente Olga iniciou reunião seguindo os seguintes assuntos: 1. Para RT Luana:
a) resultado dos encaminhamentos da reunião realizada no Auditório Paulo Freire
sobre o Inquérito Cível nº 1.29.000.000.325/2019-37 – solicita retorno das medidas
deliberadas, no sentido de que o RS atinja no mínimo 30% de recursos adquiridos da
agricultura familiar. A Nutricionista Luana diz que será formado um grupo de trabalho
onde o servidor Joel Rech (DEPLAN, Divisão de Convênios) e o Coordenador do
Censo Escolar também estão participando para identificar as CREs que não estão
atingindo os 30% e quais as razões apresentadas. A Presidente Olga questiona o
motivo do CEAE, não ter sido convidado para participar deste GT. b) Luana Informa
que está ocorrendo um processo de seleção para a ocupação dos cargos de
Coordenadores Regionais e que até 15 de agosto, quando estes tomarem posse
oficialmente, serão encaminhadas as propostas do GT para a regularização da
demanda. c) Também foi questionada sobre o percentual de aquisição da agricultura
familiar atingido onde RT Luana afirmou que no ano de 2017 foi 21,99% e em 2018
foi de 27%. d) Luana fala sobre projeto piloto do FNDE para utilização de Cartão
Magnético para compras de alimentos e os conselheiros relatam que já visitaram
escolas que utilizam o cartão débito do PNAE. e) Luana é questionada sobre as
demandas das escolas: EEEF Antão de Farias, EEEF Paul Harris, EEEF Júlio Brunelli
e EEEF Davi Canabarro, visitadas pelo CEAE, e orienta que todas as demandas sejam
encaminhadas à 1ª CRE-POA. f) Luana informa que visitou a EEEM Alcides Cunha, e
solicita que o CEAE também faça uma visita. 2. A Presidente Olga, Vice Ana Lice e a
Conselheira Berenice na EEEF Paul Harris. 3. A Conselheira Carla questiona sobre a
utilização do Cardápio Alternativo, que poderia ocorrer no máximo 180 dias, mas que
as escolas ainda estão utilizando. Luana diz que o problema está nas direções que
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não encaminham as demandas da Vigilância Sanitária, como também a morosidade
do Setor de Obras. Foi deliberado que será oficiado novamente o Secretário Faisal,
Coordenadora da 1ª CRE-POA e a Assessoria de Nutrição. 4. Olga informa que as
Súmulas das reuniões do primeiro semestre estão prontas para publicação, e que
aguarda informação para qual Departamento devem ser enviadas. 5. Foi tratado sobre
a oferta do Pão de Queijo, Luana informa que as escolas ainda receberão até o final
do ano, que agora possui aveia na sua formulação e que a porção oferecida aos alunos
de um pãozinho, é suficiente devendo ser acompanhado de suco natural ou leite. 6.
Luana é informada sobre a precariedade das escolas visitadas na CRE de Guaíba e
reconhece que existem muitos problemas, e que a CRE ainda não possui uma
Coordenação Regional ou Técnicas em Nutrição. 7. Apresentada a Pesquisa 2019
sobre a Alimentação Escolar, elaborada e enviada às escolas pelo CEAE onde foi
bastante elogiada a iniciativa. 8. Os conselheiros analisam o Demonstrativo de
Repasse dos Recursos do PNAE 2019 repassados pelo FNDE. 9. Conselheira Raquel
relata que a ETE Protásio Alves não recebeu aporte financeiro para alimentação
escolar, conforme informado por Joel Rech (DEPLAN). 10. Olga lê a resposta que o
CEAE recebeu via ofício, do Secretário Faisal sobre a falta de merendeiras nas escolas
Júlio Brunelli e Davi Canabarro, sem providências imediatas para que a alimentação
escolar seja regularizada. 11. Assuntos gerais: Diretora Virginia Informa que o CEAE
contará com uma estagiária de 20h semanais exclusiva e que a mesma aguarda a
documentação necessária para assumir. Foi discutida a importância da elaboração do
Vídeo Institucional, autorizado pelo Secretário Faisal, tema encaminhado à
Comunicação Social e até a presente data sem retorno. Para tanto, foi formado um
Grupo de Trabalho que se encontrará no dia 09/08 na sala do CEAE. Nada mais
havendo a constar, eu Ana Lice, encerro a presente ata que será assinada pelos
demais presentes.
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