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CONSELHO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 

5. Súmula reunião dia 19.04.2021 

 

Aos dezenove dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, por videoconferência, às 

quatorze horas, por convocação da Presidente do Conselho Estadual de Alimentação 

Escolar (CEAE/RS) Olga Regina Virissimo, foi realizada a Reunião Ordinária. 

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

e Raquel Fidelis (CPERS); Vice-presidente Ana Lice Bernardi (CRN2), Fábia Bernardes 

(ASSERS); Clarice Fiuza (AOERGS); Isoleti dos Santos e Carla dos Anjos 

(ACPM/FEDERAÇÃO); Berenice da Costa (FEAPAES); Ana Letícia Leite, Carolina 

Messa, Rodrigo Venzon e Silvana Favreto (SEDUC). Por convite da Presidente, 

participaram a Responsável Técnica da SEDUC Nutricionista Luana Petrini e a 

Assessora dos Convênios do Departamento Administrativo, Vanessa Souza. 1. 

Aprovação das Atas CEAE nºs 02 e 03/2021; 2. Análise de ofícios expedidos e 

recebidos; 3. Avaliação da situação do PNAE no RS e 4. Assuntos gerais. 1. Após 

saudar os participantes, a Presidente Olga iniciou a reunião abrindo para 

manifestações a respeito das Atas 02 e 03/2021, não havendo objeções, restaram 

aprovadas por maioria. 2. As seguintes correspondências expedidas e recebidas, 

referentes a várias demandas sobre a execução do PNAE no RS foram enviados ao 

colegiado: Ofícios CEAE nº 002 ao 009/2021; Ofícios enviados pela SEDUC: GAB/ 

SEDUC nº 395/2021, MEMO/DAD nº 07/2021, GAB/DAD nº 17/2021; Ofício 

COEFA/FNDE nº 3744/2021; FNDE/SIGEF liberações até a 4ª parcela/2021 e o 

Informe CAE 4/2021. Clarice solicita que quando for expedido um ofício do CEAE, seja 

remetido com mais celeridade a todos Conselheiros. Olga informa que a partir desta 

data, a Conselheira Letícia foi indicada para secretariar o CEAE pela Secretária-

adjunta Ivana, por 20 (vinte) horas semanais. 3. Comunicações: Olga informa que 

SEDUC agendou reunião virtual por ela solicitada, que ocorreu no dia 15.04.21, com 

a participação da Secretária-Adjunta Ivana Flores, Diretor do DAD Joel Rech, 

Nutricionista RT Luana Petrini, Olga, Ana Lice e Berenice. 4. Foram tratados diversos 

assuntos os quais serão informados a seguir. Conselheira Raquel pede a palavra e faz 

referência em relação aos ofícios, conteúdo e forma com que foram elaborados. 

Parabeniza a “linha de frente” que coordena as ações e executa as deliberações do 

colegiado, emitindo os documentos do CEAE. Considera muito bem elaborados e 

consistentes, e parabeniza a Conselheira Berenice por sua atuação secretariando o 

CEAE, com muita dedicação e competência. Berenice agradece o reconhecimento. 

Raquel argumenta sobre as orientações constantes no MEMO nº 07/2021, que trata 

sobre aquisição/distribuição dos gêneros alimentícios pelas escolas, que devem 

executar “da melhor forma possível”. Informa que a escola em que atua não tem 

condições de cumprir estas orientações. A escola possui inúmeras atribuições, 
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pedagógicas e administrativas, e as ações em relação à licitação vão tornar mais 

difíceis o funcionamento da escola. Considera que neste momento, não tem como 

cumprir o referido Memorando. Assessora Vanessa repassa algumas informações 

quanto às orientações divulgadas para as escolas, para realizar convite/chamada 

pública, mesmo na bandeira preta. Reforça que com as aulas presenciais, a oferta da 

alimentação será na escola, não serão adquiridas as cestas nem executados os kits 

de alimentação como foi em 2020. Ana Lice considera que a SEDUC deveria enviar 

orientações com procedimentos operacionais com urgência, não há tempo a perder, o 

processo está muito lento, não há planejamento em relação ao PNAE, Diretor Joel tem 

que delegar mais. Foram solicitados informações e retorno e-mail dia 16.04, com 

respostas evasivas da SEDUC. Afirma que houve falta de planejamento para estas 

ações, reunião com as CREs e Técnicas em Nutrição.  Novas orientações devem ser 

enviadas, com conteúdo e procedimentos mais claros. Luana responde que as escolas 

serão orientadas em relação do Memorando no início de maio, vai marcar formação 

virtual com as Técnicas em Nutrição, incluindo as diversas doações que chegam nas 

escolas. Solicita agendamento de reunião com o colegiado, para apresentar o 

Cardápio 2021, conforme tratado na reunião do dia 15.04, e que algumas escolas já 

estão solicitando cardápio alternativo. Conselheiros argumentam que nem começaram 

as aulas, como saber se um outro cardápio será necessário? Luana explica que não 

enviou os cardápios porque no período que deveria ter sido enviado ela não exercia a 

função de RT. Vanessa fez esclarecimentos sobre o saldo do ano de 2020, que será 

utilizado numa compra centralizada. Para 2121 foi disponibilizado, cerca de R$6 (seis) 

milhões, o recurso para o Cartão PNAE dos diretores, estão autorizadas a compras 

através de chamada pública, para aquisição da alimentação para os alunos que terão 

aula presencial. Os alunos que estiverem em aulas remotas receberão os Kits. 

Berenice argumenta que em 2020 a Chamada Pública Regionalizada por CRE foi 

executada para facilitar as ações das escolas. Em 2021 houve esta mudança que vai 

sobrecarregar as direções das escolas. Refere sobre pesquisa de 11 (onze) estados: 

todos estão distribuindo os kits em 2021, apenas RS não está executando os recursos 

do PNAE. Destaca que a pesquisa demonstra que os estados pesquisados em 

nenhum momento deixaram de entregar os Kits ou as cestas básicas, utilizam critérios 

iguais aos que o RS implementou em 2020. E questiona como funcionará no RS, quais 

os critérios e o número de estudantes atendidos. Vanessa informa que as CREs irão 

alinhar, monitorar, definir e orientar as escolas conforme a realidade da região e as 

bandeiras referentes a COVID-19. 5. Prestação de Contas: Vanessa esclarece que é 

a responsável pela Prestação de Contas do PNAE, e o planejamento depende de 

definição da gestão. A Seduc solicitou ao FNDE ampliação do prazo para envio da 

prestação de contas, e garante que não tem suspensão de recurso se o CEAE não 

fizer no prazo estipulado, pois o FNDE não suspende o recurso imediatamente. Ficou 

deliberado que vai finalizar a PCT 2020 até amanhã, dia 20.04, e o CEAE poderá fazer 

análise através do SIGECON. Informa que uma aquisição centralizada dos Kits está 

sendo planejada pelas SPGG – Secretaria de Planejamento Governança e Gestão, 

bem como a distribuição dos kits através da Defesa Civil. Serão cerca de 200 mil cestas 
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que será realizada por ata de registro de preço, que ficará disponível para todo o 

Estado. Olga relata que, em reunião, o Diretor Joel disse que os agricultores não têm 

interesse em chamada pública regionalizada por CRE, portanto esta modalidade 

voltará a ser por escola. Olga  expõe que vai solicitar informações da ata de registro de 

preços da chamada pública centralizada, conforme já solicitado para a Secretária 

Ivana. Os Conselheiros registram que por falta de organização da Seduc, o Conselho 

terá um prazo curto para realizar e analisar a Prestação de Contas PNAE 2020, mesmo 

que não acarrete a suspensão dos recursos, ficaria a entrega com atraso em nome do 

CEAE. Encaminhamentos: serão solicitadas ao DAD e o DEPLAN informações sobre 

a execução do PNAE, tratadas nesta reunião, necessárias para a juntada de 

documentos; emissão de ofício à Secretária Raquel Teixeira solicitando agendamento 

e outros assuntos. Deliberado, por maioria, realizar a Reunião Extraordinária virtual 

para análise da PCT PNAE 2020 no dia 26.04.2021; para realizar a reunião, as 

Conselheiras Letícia e Berenice vão centralizar as informações, enviar ao colegiado e 

organizar acesso ao sistema online.  
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