
 

 
CONSELHO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 

8. Súmula reunião dia 10.05.2021 

 

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

Estadual de Alimentação Escolar do RS, realizou Reunião Extraordinária Virtual, presentes: 

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

Raquel de Los Santos Fidelis e Tânia Martins Teixeira  (CPERS); Jalde Anderson Murussi 

(ACPM-FEDERAÇÃO); Berenice Cabreira da Costa (FEAPAE-RS); Clarice de Fátima Fiuza 

(AOERGS); Fábia Bernardes (ASSERS);  Ana Letícia Leite e Carolina Miranda Messa 

(SEDUC). Justificou a ausência, Conselheira Carla Labres dos Anjos (ACPM-Federação) e 

Silvana Favreto (SEDUC). Verificada a existência de quórum, a Presidente Olga inicia a 

Reunião Extraordinária. Questiona sobre o recebimento das Atas 04 e 05, bem como se há 

alguma alteração a ser feita. Nada a constar, portanto restam aprovadas. Informa que foram 

enviados por e-mail ao colegiado os documentos, conforme solicitado.  Os Conselheiros 

foram informados que a Responsável Técnica Nutricionista Luana não participaria da 

Reunião por motivos pessoais, houve um ruído de comunicação sobre sua participação. 

Como a apresentação foi adiada, os Conselheiros terão um tempo maior para analisar os 

cardápios e elaborar os questionamentos necessários para os devidos esclarecimentos. 

Olga informa que no momento, o acesso aos cardápios está com problemas na 

visualização. A Conselheira Berenice registra que os cardápios devem ser apresentados 

ao Conselho pela RT Luana e que o link para acesso não está disponível no site conforme 

prevê a legislação. Quanto ao prazo para transmissão da Prestação de Contas, 2020 que 

ficou pendente, foi feita consulta, e o FNDE respondeu através de e-mail, que não tem data 

definida para a liberação do SIGECON. Assim que a Resolução for publicada será 

informada a data. Sobre os Assuntos Gerais, Olga lembra que a assessora Vanessa, do 

Departamento Administrativo (DAD) foi questionada referente a relação de escolas que 

receberam a cesta básica, porém ainda não houve resposta. Informou que teria disponível 

o nome das escolas somente da 1ª CRE e da 28ª CRE, mesmo assim não retornou o e-

mail com as informações. Já enviaram os relatórios, mas não consta o nome das escolas e 

as respectivas cestas distribuídas. Formado Grupo de Trabalho – GT para tratar da 

elaboração do Plano de Ação do CEAE 2021/2 e o GT para atualizar o Regimento Interno. 

Foi enviado o Ofício CEAE nº 10, de 30.04.2021 para a Secretária Raquel, solicitando 

informações adicionais para acompanhamento do PNAE; sobre a não execução do PNAE 

em 2020; os critérios de vulnerabilidade, Bolsa Família ou nenhum critério para distribuição; 

quais alternativas concretas. A Secretária Raquel respondeu se colocando à disposição ao 

Conselho, mas não deu retorno sobre as providências solicitadas. Deliberado enviar e-mail 

ao Gabinete, para marcar reunião, preferencialmente próxima quinta-feira ou sexta-feira. A 

Presidente Olga encerra a reunião e a Ata é redigida pela Conselheira/ Secretária Executiva 

Letícia. A Ata será aprovada na próxima reunião virtual, e assinada pelos presentes quando 

houver condições sanitárias para realizar reunião presencial. 


