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CONSELHO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 

3. Súmula Reunião dia 15.03.2021 
Prestação de Contas PNAE 2019 

 
 

Aos quinze dias do mês de março de dois mil e vinte e um,  às quatorze horas, o Conselho 

Estadual de Alimentação Escolar do RS realizou Reunião Ordinária Virtual, especialmente 

convocada para a análise da Prestação de Contas do PNAE 2019, presentes: Presidente 

Olga Regina Virissimo (CPERS), Vice-Presidente Ana Lice Bernardi (CRN2); Tânia 

Verginia Martins Teixeira e Raquel de Los Santos Fidelis (CPERS); Berenice Cabreira da 

Costa (FEAPAE-RS); Clarice de Fátima Fiuza (AOERGS); Fábia Bernardes e Valdemira 

Carpenedo (ASSERS); Manoel Luiz da Silva, Isoleti Pereira dos Santos e Carla Tatiana 

Labres dos Anjos (ACPM-Federação); Rodrigo Allegretti Venzon, Carolina Miranda 

Messa, Ana Letícia Leite  e Silvana Favreto (SEDUC). Para registro, a Conselheira Silvana 

com nominata publicada no DOE dia 14.08.2019, aguarda atualização cadastral no FNDE. 

Justificou ausência o Conselheiro Titular Marco Rodrigues Paschoal, por motivos 

profissionais. Foram informados da reunião e convidados a participar representantes da 

SEDUC: Gabinete do Secretário Faisal Karam, Departamento Administrativo, Assessoria 

da Alimentação Escolar e o Departamento de Planejamento. Compareceu a Servidora 

Vanessa de Souza, da Coordenação de Convênios e Programas Federais. Não 

compareceram ou enviaram justificativa: Responsável Técnico ou Quadro Técnico de 

Nutricionistas lotadas no DAD, visto que Nutricionista Elaine Rodrigues encontra-se em 

Licença Gestante/Licença Saúde. Verificada a existência de quórum, de acordo com o que 

determina a Lei federal nº 11.947/2009, Resolução FNDE nº 06/2020 (revogou a 

Resolução FNDE nº 26/2013) e o Regimento Interno do CEAE-RS, Presidente Olga e 

Vice-presidente Ana Lice iniciam a Reunião Ordinária para análise da Prestação de 

Contas PNAE 2019 pelo Sistema de Gestão de Conselhos - SIGECON online, acessado 

com login e senha disponibilizados pelo FNDE para Presidente do CEAE. Olga informa 

que foi enviado por e-mail ao colegiado com antecedência, documentos e relatórios 

necessários para o acompanhamento desta análise. Em anos anteriores, para análise da 

PCT, foi disponibilizada pasta com a cópia física dos documentos. Conselheiras Ana 

Letícia e Berenice organizaram a pauta e a dinâmica previamente, para viabilizar a reunião 

virtual, sendo que Ana Letícia operou o processo de acesso ao SIGECON a partir da 

SEDUC, compartilhando as telas remotamente. Como introdução ao tema, Ana Lice inicia 

a leitura de Power Point sobre o PNAE, atribuições e atividades desenvolvidas pelo CEAE, 

e outras informações referentes ao ano de 2019. Para realizar a análise, a Entidade 

Executora inseriu informações sobre a execução dos recursos financeiros através do 

Sistema de Gestão de Prestação de Contas - SiGPC-online no prazo definido pelo FNDE, 

cabendo ao colegiado conferir as informações prestadas, responder ao Questionário de 
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Acompanhamento de Gestão e deliberar sobre a aprovação das contas. O colegiado 

analisou os dados da execução financeira e debateu sobre os diversos aspectos 

apresentados, fazendo uso do voto quando necessário. Todas as telas foram abertas, 

analisadas e discutidas, dúvidas esclarecidas com contribuições da servidora Vanessa, 

os presentes sentiram-se contemplados com as respostas. Registra-se dados referentes 

à execução do PNAE 2019, informados pela SEDUC: número de estudantes atendidos 

em 2019: 860.030 (oitocentos e sessenta mil e trinta estudantes); número de escolas 

atendidas: 2.547 (duas mil, quinhentas e quarenta e sete escolas). Saldo do exercício 

anterior (2018): R$26.254.718,89 (vinte e seis milhões, duzentos e cinquenta e quatro 

mil, setecentos e dezoito reais, oitenta e nove centavos); Valor creditado pelo FNDE 

(2019): R$68.600.216,40 (sessenta e oito milhões, seiscentos mil, duzentos e dezesseis 

reais, quarenta centavos); Valor total liquidado: R$102.045.598,58 (cento e dois 

milhões, quarenta e cinco mil, quinhentos e noventa e oito reais, cinquenta e oito 

centavos). Saldo a reprogramar para o exercício seguinte (2020): R$786.118,44 

(setecentos e oitenta e seis mil, cento e dezoito reais, quarenta e quatro centavos). O 

Relatório de Acompanhamento de Gestão com questões sobre a execução do PNAE, 

abordando diversas áreas, foi analisado ponto a ponto e respondido coletivamente, 

aprovada por unanimidade. A Prestação de Contas do PNAE em 2019 foi considerada 

APROVADA COM RESSALVAS. Com destaque das RESSALVAS: não foi executado o 

percentual mínimo de 30% (trinta por cento) do recurso para aquisição de gêneros 

alimentícios da Agricultura Familiar; infraestrutura das cozinhas, refeitórios e condições 

de higiene e de armazenamento necessitando de adequações e reformas urgentes; falta 

de formação dos manipuladores de alimentos (merendeiras) em relação ao Manual de 

Boas Práticas; merendeiras em número insuficiente para atender a demanda escolar; 

ações pouco frequentes de Educação Alimentar e Nutricional (AEN); falta de comunicação 

das escolas com a comunidade escolar sobre o PNAE; grande rotatividade de secretária-

executiva durante o ano para atender trabalho desenvolvido pelo CEAE. Finalizada a 

análise dos documentos, a Presidente Olga encerra a reunião e a Ata foi redigida pela 

Conselheira Berenice, visto que não há secretária para desenvolver esta ação. A Ata será 

aprovada na próxima reunião virtual, e assinada pelos presentes quando houver 

condições sanitárias para realizar reunião de forma presencial. 

Olga Regina Virissimo – Presidente 
Ana Lice Bernardi – Vice-presidente 
Ana Letícia Leite 
Berenice Cabreira da Costa 
Carla Tatiana Labres dos Anjos  
Carolina Miranda Messa 
Clarice de Fátima Fiuza  
Fábia Ferreira Bernardes                                       
Isoleti Pereira dos Santos 
Manoel Luiz da Silva 
Raquel Alves de Los Santos Fidelis 
Rodrigo Alegretti Venzon  
Tânia Verginia Martins Teixeira 
Valdemira de Freitas Carpenedo 
Silvana Favreto  


