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CONSELHO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 

10. Súmula Reunião dia 21.07.2021 
 

Aos vinte e um dias do mês de junho, de dois mil e vinte e um,  às quatorze horas, o 

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

presentes: Presidente Olga Regina Virissimo (CPERS), Vice-Presidente Ana Lice 

Bernardi (CRN2); Raquel de Los Santos Fidelis e Tânia Verginia Martins Teixeira  

(CPERS); Carla dos Anjos e Manoel dos Santos (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, 

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

Reunião Ordinária. Por solicitação do CEAE, estão presentes na reunião os assessores 

Vinicius Pereira, DFI/DAD, a Responsável Técnica Nutricionista Luana Petrini e Carmem 

Lúcia, Assessoria Alimentação Escolar/AEE/DAD. A reunião iniciou com a apresentação 

dos cardápios da Alimentação Escolar da SEDUC, através de power point, pela RT- 

Luana. A mesma informou quais foram as mudanças na nova Resolução do PNAE, e o 

que foi incluído e excluído na elaboração dos cardápios regionalizados. Ficou acordado 

que Luana vai enviar Memorando a este conselho informando quais escolas que utilizam 

cardápio alternativo e aos alunos em condição especial para cardápio específico com 

intolerância ou alguma patologia. Ana Lice solicita informações quanto ao cardápio 

alternativo, e Luana esclarece que são autorizados para as escolas com falta de 

merendeiras, sem infraestrutura de cozinha e refeitório. Informa que inúmeras escolas 

estão solicitando, mas que serão adotados critérios, e que vai informar ao CEAE. Luana 

informa que foram adquiridos pela Defesa Civil 95 mil kits de alimentação escolar, mas 

não tem conhecimento sobre aquisição e recursos financeiros utilizados para esta 

compra. Da mesma forma, Vinícius não tem maiores informações, que devem ser 

dirigidas ao DAD. Berenice esclarece que a Defesa Civil não adquire cestas e kits, 

devem estar distribuindo os produtos adquiridos pela SEDUC, executando o saldo 

existente. Quanto à continuidade da Prestação de Contas de 2020, fica em aberto: 

refazer a análise, se a SEDUC deliberar a inserção com informações das escolas que 

ficaram fora do processo, e caso não ocorrer, a PCT 2020 pode continuar tal como foi 

analisada anteriormente, e aguardar nova abertura do SIGECON para a transmissão dos 

dados, que será a partir de 01.07.2021. Por solicitação da Presidente, Berenice consulta 

a Resolução FNDE nº 6/2020 dispõe sobre possibilidade de suspensão do repasse em 

caso de não apresentar a prestação de contas: “Art. 56 - O FNDE suspenderá o repasse 

dos recursos do PNAE quando a Seduc: II – tiverem com a prestação de contas do PNAE 

em situação de inadimplência.” Encaminhamentos: ratificar solicitação de reunião já 
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enviada através do Ofício CEAE nº 12, de 17.06.2021, com a Secretária Raquel Teixeira, 

o qual trata sobre este e outros temas; emitir outro Ofício para o FNDE atualizando 

informações sobre o PNAE, com cópia para o Governador do Estado, solicitando 

agendamento com a SEDUC. Aprovado por maioria. Outros assuntos: Olga informa que 

o FNDE enviou ao CEAE o Ofício nº 10.851/2021/ Diaco/Comav/Cgpae/Dirae-FNDE 

solicitando informações sobre as providências adotadas pela SEDUC em relação aos 

Ofícios CEAE nº 009/2021 e Ofício nº 395/GAB/SEDUC; cópia do Ofício nº 10.849/ 

2021/Diaco/Comav/Cgpae/Dirae-FNDE enviado à SEDUC solicitando informações e 

providências quanto a possíveis falhas na execução do PNAE; cópia do Despacho 

DIACO nº 2418733/2021 enviado pelo FNDE à Ouvidoria, após o decurso do prazo para 

as respostas, sem a manifestação dos responsáveis, informamos que todas as tratativas, 

no sentido de oferecer ampla defesa e contraditório aos diligenciados, já foram tomadas, 

no limite das competências desta Divisão de Acompanhamento – DIACO. Em relação à 

este tema, Olga informa que a reunião extraordinária do dia 07.06 com o DAD 

(ausentes); a reunião solicitada no dia 17.06 com a Secretária Raquel (sem retorno) e a 

reunião de hoje têm o objetivo de esclarecer como a execução do PNAE está sendo 

providenciada, para responder ao Ofício FNDE nº 10851/2021 acima citado. Olga 

encerra a reunião e a Ata é redigida pela Conselheira/Secretária Executiva Letícia. A Ata 

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

houver condições sanitárias para realizar reunião presencial. 

 

 

 

 

 


