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CONSELHO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 

 

1. Súmula reunião dia 18.01.2021 

 

Aos dezoito dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, por videoconferência, às 

quatorze horas, foi realizada a Reunião Ordinária, por convocação da Presidente do 

Conselho Estadual de Alimentação Escolar (CEAE/RS) Olga Regina Virissimo. 

Estiveram reunidos os(as) seguintes Conselheiros(as): Olga Virissimo, Tânia Teixeira e 

Raquel Fidelis (CPERS); Fábia Bernardes (ASSERS); Clarice Fiuza (AOERGS); Isoleti 

dos Santos e Jalde Anderson (ACPM/FEDERAÇÃO); Berenice da Costa (FEAPAES); 

Carolina Messa e Rodrigo Venzon (SEDUC). Justificaram a ausência: Vice-presidente 

Ana Lice Bernardi (CRN2) e Carla dos Anjos (ACPM-FEDERAÇÃO). Foi enviado convite 

para integrantes da Assessoria da Alimentação Escolar da SEDUC. A todos foi enviada, 

por e-mail a Convocação juntamente com a pauta. Após saudar os participantes a 

presidente Olga iniciou a reunião falando que a pauta de hoje é tratar de assuntos gerais 

referentes aos ofícios enviados à SEDUC pelo Conselho nos últimos meses. Foram 

tratados os seguintes assuntos: 1. Olga destacou que ficou um saldo na conta do 

PNAE em 31 de dezembro de 2020, o valor é de R$ 39.138.879,21 (trinta e nove milhões, 

cento e trinta e oito mil, oitocentos e setenta e nove reais e vinte e um centavos), em 

2020 o FNDE enviou R$ 66.264.437,20 (sessenta e seis milhões, duzentos e sessenta 

e quatro mil, quatrocentos e trinta e sete reais e vinte centavos). Que, embora haja esse 

saldo, os estudantes ainda não receberam a segunda cesta, prevista para ser entregue 

em junho de 2020 e, que mesmo o Conselho tendo enviado e-mails à SEDUC solicitando 

informações sobre a execução do programa, até o presente momento, a mesma não deu 

nenhum retorno ou informações. Mediante esse fato, em 2020, foi enviado ao FNDE e 

ao Ministério Público Estadual ofício informando esta situação. 2. Olga lembrou que as 

escolas indígenas iriam receber três cestas, mas, até o presente momento isso não 

ocorreu. Sobre essa situação, Rodrigo disse que foi retirado da lista de produtos a 

canjiquinha e, ainda, conseguiram incluir 63 (sessenta e três) estudantes quilombolas e 

que a cooperativa responsável deve fazer uma escala para agilizar a entrega. Rodrigo 

respondeu que o recurso está empenhado para a empresa licitada. Olga comentou que 

essa situação, de ter um saldo, das cestas não terem sido entregues, do Conselho não 

receber nenhuma informação há mais de nove meses, nos levaram a tomar as medidas 

que nos cabem, pois estamos seguindo a lei definida pelo FNDE. Rodrigo disse que 

esses informes que ele está trazendo são oficiais, mas, que a respeito das outras 

informações, ele não sabe dizer. Berenice perguntou se tem previsão orçamentaria para 

a cesta de alimentação dos indígenas. Rodrigo disse não ter essa informação, mas 

esclarece que quando o FNDE enviar as parcelas extras em 2021, serão adquiridos os 

produtos para entrega aos indígenas. A Conselheira argumentou sobre a possibilidade 

de se utilizar o saldo de 2020 para a cesta das escolas indígenas,   disse que são cerca 
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de seis mil indígenas, portanto, o valor seria baixo, não custaria mais de dez milhões de 

reais e sugeriu que Rodrigo busque informações para ver como isso pode ser feito. 3. 

Olga mencionou que o estado tem em média 850 mil alunos e duas mil e quinhentas 

escolas, mas, somente o interior recebeu os alimentos da agricultura família, e que 

poucas escolas em Porto Alegre adquiriram estes alimentos. Na sequência, consultou 

os Conselheiros presentes, se reenviamos o Ofício CEAE nº 20 (número vinte), enviado 

no dia 10.12.20 (dia dez de dezembro próximo passado) ao Secretário Faisal, ou 

aguardamos o retorno de Carolina com as informações, num prazo de uma semana, a 

contar da data de hoje. Caso não obtenhamos nenhuma resposta, enviaremos ao FNDE, 

proposta aprovada por todos. Olga ressaltou que não se trata de ir contra a SEDUC, 

mas sim, que o CEAE irá cumprir com o seu papel, de fazer valer a legislação no 

acompanhamento do PNAE. Sua preocupação é com a prestação de contas, pois ainda 

não temos informações para realizá-la. Berenice retoma a questão de utilizar o saldo 

existente e direcionar às comunidades indígenas, enquanto o FNDE não envia a parcela 

extra. Rodrigo solicitou um prazo para verificar essa possibilidade, provavelmente na 

próxima semana já terá alguma posição sobre este assunto. 4. Olga informa que as 

Súmulas elaboradas por Berenice ainda não foram publicadas no site da Seduc. 

Carolina disse que está retornando das férias e que irá buscar informações sobre o fato 

de não terem sido publicizadas e o retorno de ofícios. Olga solicita que seja incluído o 

tema do vídeo institucional nesta demanda. 5. Após reunião com o Coordenador/POA, 

Alaor Chagas, foi solicitado que enviasse algumas informações sobre a rede de escolas 

da regional. O Coordenador respondeu por e-mail que “Por orientação da Secretaria 

Estadual de Educação, as referidas informações solicitadas devem ser encaminhadas 

para a Secretaria/SEDUC”. Olga comunicou aos Conselheiros que não receberão mais 

documentos porque o CEAE não tem secretária e em seguida encerrou a reunião 

agradecendo a participação de todos. Não havendo secretária-executiva, a Conselheira 

Fábia Bernardes elaborou a presente ata que será enviada por e-mail, para aprovação 

na próxima reunião.  
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