
 
 

 

  

CONSELHO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 

ATA nº 11/2021 
 
 

Aos vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às onze horas e trinta 

minutos, o Conselho Estadual de Alimentação Escolar do RS, por solicitação do mesmo, 

realizou Reunião Extraordinária Virtual, com a Secretária de Educação Raquel Teixeira. 

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

(CRN2), Berenice da Costa (FEAPAE-RS), Carla Labres dos Anjos (ACPM-FEDERAÇÃO), 

Tânia Martins Teixeira (CPERS) e Carolina Miranda Messa (SEDUC). Participaram também 

o Diretor Geral da SEDUC Guilherme Corte e o Assessor Jurídico Josias Nunes. A Pauta 

foi previamente enviada por e-mail à Secretária Raquel e ao colegiado. Pauta: 

1. Informações sobre aquisição e distribuição das Cestas Básicas em 2021; 2. Prestação 

de Contas PNAE 2020 - SIGECON e novo prazo previsto na Resolução CD/FNDE nº 

09/2021; 3. Início do Processo de Eleição de Instituições e seus Representantes no 

CEAE/RS - Gestão 2021-2025; 4. Apresentação do Plano de Ação 2021; 5. Assuntos 

gerais. Para conhecimento das ações desenvolvidas pelo colegiado, foram anexados à 

pauta os seguintes documentos: Decreto estadual nº 53.721/2017; Apresentação com a 

composição do CEAE-RS; PESQUISA CEAE 2019 sobre condições de infraestrutura; 

Apresentação sobre Prestação de Contas PNAE 2019 e 2020; Informativos CEAE 2020; 

Plano de Ação 2021/1. A Presidente Olga iniciou as apresentações e desejou à Secretária 

Raquel, votos de um período de trabalho fértil de realizações. Seguindo a pauta, Olga 

argumenta sobre a solicitação da reunião, devido à preocupação do colegiado em 

acompanhar a execução do PNAE e a importância da alimentação escolar na vida escolar 

e social das famílias. Considera que a falta de distribuição dos gêneros alimentícios está 

afetando o aprendizado dos estudantes, enquanto a transferência dos recursos federais 

está em dia, com um saldo bancário considerável. Inicia como primeiro item, o tema I) 

Cestas Básicas – a quantidade de cestas básicas que estão sendo distribuídas, quais 

critérios de distribuição, qual a origem do recurso (se PNAE ou contrapartida), como o 

processo será administrado, qual o papel das CREs. Diretor Guilherme informa que as 95 

mil cestas adquiridas pela SEDUC serão entregues nas CREs, que farão a distribuição para 

as escolas ficando a organização e distribuição às famílias a cargo de cada CRE, 

priorizando os estudantes mais vulneráveis. Os CRITÉRIOS para a distribuição dos 

gêneros adquiridos com recurso do PNAE e a contrapartida do estado atenderá estudantes 

em vulnerabilidade social, cadastrados no CAD ÚNICO, identificados por escolas e CREs. 

Os estudantes que optarem em ter aulas presenciais receberão a alimentação escolar 

diretamente na escola. A vice Ana lice, destaca que o número de estudantes atendidos 

presencialmente é muito baixo, e nem todas as CREs concluíram o processo de aquisição 

das cestas, sendo que outras já estão sendo entregues. Ana Lice reforça que a fome não 

espera e que o processo da aquisição de gêneros alimentícios está muito moroso, sem 

qualquer justificativa razoável. A Secretária Raquel discorda afirmando que a SEDUC 
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prioriza a segurança alimentar. Não houve consenso entre os conselheiros presentes, não 

sendo estas as informações extraoficiais que o CEAE recebe. Também foi questionado a 

situação da 1ª CRE/POA quanto a execução do processo de aquisição dos gêneros da 

Agricultura Familiar. A Presidente Olga, questiona o Diretor Guilherme sobre o prazo 

previsto para a nova compra centralizada da AF, Guilherme informa que será realizada de 

forma direta pelas escolas com recursos de 2020. Conselheira Berenice registra que em 

2020 havia o GT da AF com a participação das Cooperativas, Associações, Emater, 

Consea, Seduc e CEAE, tendo sido positivo os encontros virtuais para a troca de 

modalidade de compra com a aquisição regionalizada. O DAD não esclareceu quais os 

motivos que levaram a SEDUC a trocar forma de aquisição da AF em 2021. Reiterado ao 

Diretor Guilherme a necessidade do recebimento por parte do CEAE de todas as 

informações e/ou mudanças de orientações para que possamos acompanhar o processo 

de compras e distribuição da Alimentação Escolar de forma eficiente. De forma 

intempestiva, a Secretária Raquel alegou que não veio a reunião para ser interrogada 

e se retirou. Os presentes à reunião ficaram surpresos pois a pauta havia sido enviada 

com antecedência por solicitação. Guilherme se desculpa pela Sr.ª Secretária Raquel 

dizendo que o momento está difícil para todos, e deu continuidade à reunião e explicamos 

que o motivo de contatarmos com a atual secretária foi necessário visto que o Diretor Joel 

do DAD, responsável pelo programa, não tem atendido e respondido às solicitações e 

ofícios do CEAE. Conselheira Berenice ratifica a difícil comunicação do CEAE com o 

Diretor Joel entendendo que se houvesse melhor comunicação e entendimento do papel 

do CEAE no PNAE, esta reunião poderia versar sobre outros assuntos. II) Prestação de 

Contas 2020 - e novo prazo previsto na Resolução CD/FNDE nº 09/2021. Perguntado se 

as informações serão atualizadas visto mais escolas terem enviado a prestação de contas 

após a data confirmada anteriormente e se o CEAE deveria convocar nova reunião para a 

análise das novas informações. Guilherme ficou de verificar quais providencias a tomar. 

III)  Eleição CEAE - início do Processo de Eleição de Instituições e seus Representantes 

para compor o CEAE/RS - Gestão 2021-2025 - Portaria publicada em 31.08.2017, os 

servidores Josias e Carolina da SEDUC ficaram encarregados de providenciar o processo. 

IV)  Registramos nesta ata, que o Plano de Ação 2021 foi enviado a Sr.ª Secretária 

Raquel, conforme prevê a legislação federal, como também a Pesquisa PNAE 2019 – 

panorama das condições de infraestrutura e Recursos Humanos, material importante para 

consulta da SEDUC. V) Cardápio alternativo: CEAE registra que considera esta 

modalidade de cardápio dispendiosa, não atendendo os objetivos do PNAE e a presidente 

Olga entende que algumas escolas estão com as cozinhas e refeitório em precárias 

condições como também a falta de merendeiras. Última informação SEDUC foi de 

contratação de 1.000 merendeiras. O Diretor Guilherme informa que a 28ª CRE solicitou 

contrato de merendeiras e outras CREs estão em processo de Contratação. Olga encerra 

a reunião e a Ata é redigida pela Conselheira Berenice. A Ata será elaborada e enviada aos 

presentes à reunião e após ao colegiado, e será assinada presencialmente, quando houver 

condições sanitárias.  


