CONSELHO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Súmula 09.12.2019
Aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às quatorze horas, reuniuse na Sala de Reuniões do Conselho Estadual de Alimentação Escolar os seguintes
Conselheiros para Reunião Ordinária: A Presidente Olga Regina Virissimo, Tânia
Martins Teixeira, Raquel Santos Fidelis (CPERS); Marco Antônio Rodrigues Paschoal,
Carla Labres dos Anjos, Elser Pedroso Quintana, Francisca Coimbra do Amaral, Jalde
Anderson Murussi, Manoel Luiz da Silva (ACPM/FEDERAÇÃO); Clarice de Fátima
Fiuza (AOERGS); Fabia Ferreira Bernardes (ASSERS); Ana Luiza Scarparo (CRN2);
Berenice Cabreira da Costa (FEAPAES); Ana Letícia Leite (SEDUC). Justificaram
ausência: Ana Lice Bernardi, Rodrigo Venzon. Convidadas: Karina Mendicelli
representante da ACPM-FEDERAÇÃO, aguardando publicação no DOE-RS e
Nutricionista Carolina Salamon para esclarecer dúvidas sobre a Lei nº 15.390, de 3 de
dezembro de 2019, que dispõe sobre a doação e a reutilização de gêneros
alimentícios e excedentes de alimentos no RS. Os Conselheiros têm discutido este
tema, e não concordam com o conteúdo da Lei que inclui escolas públicas e creches,
consideram que a doação de alimentos excedentes contraria o objetivo do PNAE.
Nutricionista Carolina esclarece que esta lei não inclui as escolas públicas da rede
estadual, e neste momento a Seduc deverá emitir comunicado às escolas orientando
as Direções, tanto quanto ao recebimento de alimentos perecíveis ou doação de
alimentos. Pauta: 1) visita realizada na E.T.E. Parobé, e a falta de solução. 2) GT do
Vídeo Institucional: Conselheiras Letícia, Clarice e Ana Luiza comunicam que o
Projeto já foi encaminhado aos Setores da SEDUC. 3) Pesquisa CEAE 2019: foram
apresentadas sistematização e possibilidades de relatórios a partir dos dados
informados pelas escolas. Até a presente data, 2.150 (duas mil cento e cinquenta)
escolas responderam. Deliberado enviar para o Gabinete do Secretário Faisal Karam
cópia do relatório preliminar, para conhecimento. 4) Plano de Ação 2020: foram feitas
sugestões para elaboração do plano, que deverá ser entregue na primeira semana de
2020. Nada mais havendo a tratar, Olga encerra a presente ata, elaborada pela
Conselheira Berenice, que será assinada por todos os presentes.

