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CONSELHO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 

12. Súmula Reunião dia 19.07.2021 
 

Aos dezenove dias do mês de julho, 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 (ACPM- FEDERAÇÃO); Berenice Cabreira da Costa 

(FEAPAES-RS); Clarice de Fátima Fiuza (AOERGS); Fábia Bernardes (ASSERS);  Ana 

Letícia Leite, Carolina Miranda Messa, Silvana Favreto e Rodrigo Venzon (SEDUC). 

Verificada a existência de quórum, a Presidente Olga inicia a Reunião Ordinária. 

Registra-se ausência de representantes do DAD e Nutricionista RT, sem justificativa. A 

convite, presente também na reunião o Senhor Gervásio Plucinski – Presidente da União 

Nacional das Cooperativas de Agricultura Familiar e Economia Solidária/UNICAFES-RS, 

organização que representa o cooperativismo solidário, que se relaciona com a 

agricultura familiar, povos tradicionais, assentamentos da reforma agrária, entre outras 

categorias. Sr. Gervásio informa que possuem um Fórum que discute temas da 

alimentação escolar – PNAE, para tratar da Agricultura Familiar, mas que as tratativas 

em relação à aquisição do PNAE estão paradas. Fazendo uma análise lembra que ano 

passado foi lançado uma notícia pelo governo do estado referente a uma compra de 23 

milhões – do Atacadão. A partir disso foi realizada uma audiência pública na Assembleia 

Legislativa, com a participação do Diretor Joel/DAD e organizado um Grupo de Trabalho 

com a SEDUC. Uma preocupação das cooperativas é quanto à forma de aquisição, e a 

pauta era para que a compra fosse centralizada por Coordenadorias, devido ao número 

excessivo de habilitações, e não por Escola como está sendo executado pela SEDUC 

em 2021. Ano passado avançou essa tratativa. Inclusive o CEAE participou do Grupo, 

além da SEDUC, CONSEA, Nutricionistas, assessores de Deputados. Porém a SEDUC 

definiu que neste ano faria somente reuniões operacionais somente entre a SEDUC e as 

organizações da Agricultura Familiar, sendo que as outras organizações não foram 

convidadas. O Sr. Gervásio entende que em 2020 foi bom porque entregaram bastante 

cestas, foi interessante para as Cooperativas devido às vendas que foram realizadas. 

Foi bom também porque conseguiram fazer a habilitação centralizada e a primeira vez 

na história que a SEDUC conseguiu atingir 32% da agricultura familiar. Porém, o ponto 

negativo é que o recurso do PNAE não foi gasto. O Estado recebeu 12 (doze) cotas do 

FNDE, ao invés de 10 (dez) parcelas de recurso, somando R$72 (setenta e dois milhões) 

e utilizou somente 47% desse valor. Por um lado, não tivemos a venda do agricultor 

familiar que é quem precisava vender e por outro, não tivemos a distribuição desse 

alimento, enquanto a fome aumentou muito. Muitos estudantes vêm de famílias muito 
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carentes e poderiam ter recebido esse alimento. Essa é a grande crítica ao Governo do 

Estado/SEDUC. Continua relatando que depois chegou a nova Secretária e as 

Cooperativas ficaram aguardando a SEDUC organizar a reunião na qual já havia sido 

solicitada. No entanto passou o tempo e a SEDUC não marcou a reunião. Diante disso 

somente a CRE de Passo Fundo que fez compra centralizada. Uma promessa feita pela 

SEDUC é que neste ano seria feita a compra de 50% para agricultura familiar e ano que 

vem 100%. Foram gastos 16 milhões no Atacadão e outros 16 milhões seria com a 

agricultura familiar. Mas os acordos não continuaram. Por mais que insistam, a SEDUC 

não se reúne com os produtores da Agricultura Familiar e não mantém o diálogo. 

Contudo, o Sr. Gervásio tem a informação que as escolas estão efetuando compras 

diretas. Informa que solicitaram novamente agenda com a Secretária de Educação – 

Raquel por não conseguir conversar com o Diretor Joel. Se não acontecer a reunião, 

pretendem organizar uma audiência pública na Assembleia Legislativa – AL/RS. Olga 

registra que novamente o CEAE não está presente no grupo que trata da aquisição da 

agricultura familiar, mais uma vez o CEAE não foi informado e nem convidado a participar 

do Grupo de Trabalho. E relata ao Sr. Gervásio que o Diretor Joel informou ao CEAE 

que os agricultores e as Cooperativas não tinham interesse em participar das Chamadas 

Públicas por CRE. Sr. Gervásio argumenta que não é verdade, e explica que foram 

realizadas 04 reuniões para a utilização desses 16 milhões e depois nada aconteceu 

porque a SEDUC encerrou o diálogo. Olga informa que o Diretor Joel deveria estar 

presente nesta reunião, reforça que o Conselho não é chamado para assuntos 

relacionados às ações da SEDUC, e por deliberação do colegiado, já foram comunicados 

os órgãos competentes – FNDE/TCU e o Governador do Estado. Olga coloca que a 

reunião com a Secretária Raquel foi bem desagradável, pois ela se retirou dizendo que 

“não estava ali para ser interrogada”. Ana Lice entende que antes de fazer algum 

encaminhamento, seria melhor esperar que aconteça a reunião da SEDUC com as 

Cooperativas. Nesse momento o Sr. Gervásio agradece a participação e se retira. Foi 

deliberado envio de ofício ao Governador, incluindo os fatos narrados hoje pelo 

representante da UNICAFES. Sobre o processo eleitoral, Olga informa que a SEDUC 

enviou Ofícios às entidades solicitando indicações para compor o CEAE, e que o tempo 

para o retorno ficou bem limitado. Sugere que as atribuições dos Conselheiros também 

possam ser enviadas às entidades, junto com o Informativo nº 01/2021. Na reunião com 

a Coordenadora Jéssica – DICON/DAD dia 14.07, foi esclarecido que a Prestação de 

Contas PNAE 2020/SIGECON transmitida no dia 13.07 sem alterações, ou seja: sem as 

escolas que não enviaram a Prestação de Contas até a data estipulada. O FNDE já foi 

informado por meio de denúncia feita pelo Conselho, que após, questionou a SEDUC e 

o CEAE, através do Ofício FNDE nº 10.851 sobre as irregularidades. Raquel informa que 

as escolas foram avisadas que estão recebendo cesta básica. Coloca que as 

funcionárias contratadas (terceirizadas) não querem fazer comida, estão distribuídas 20 

horas em cada escola, além disso receberam uniformes na cor cinza. Aponta que o 

contrato deveria constar que a merendeira deve preparar o alimento e que foram 

contratadas para cobrir as funcionárias com comorbidades. Ana Lice comenta sobre 

divulgar na imprensa ou nas mídias digitais das entidades a situação das irregularidades 

e descumprimento do PNAE, aprovado elaboração de manifesto. Em relação ao Plano 
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de Ação 2021/2 foi finalizado pelo Grupo de Trabalho e aguarda a aprovação dos 

Conselheiros na próxima reunião. Às 15h45 o Diretor Joel do Departamento 

Administrativo ingressa na reunião, Olga solicita esclarecimentos sobre os critérios para 

distribuição das cestas. Todos irão receber a cesta ou somente os 95 mil? Joel informa 

que serão distribuídas mais 95 mil cestas, do saldo existente, exclusivamente da 

agricultura familiar para contemplar os indígenas e quilombolas. O repasse já está sendo 

feito ao cartão das escolas. Olga questiona por que o CEAE não foi incluído nas reuniões 

sobre agricultura familiar. O Diretor Joel esclarece que esta questão está parada e que 

irá retomar essas reuniões, que nessa semana será aberto o processo e enviado convite 

ao Conselho para participar.   Olga coloca que a Coordenadora Jéssica – DICON/DAD 

não enviou o saldo conforme solicitado, que está muito difícil a comunicação. Observado 

que devido à falta de informações fez o Conselho recorrer a diversos órgãos, com a 

indiferença ao CEAE, por parte do Diretor Joel. Olga retoma sobre a Chamada Pública 

por CRE, que o Diretor Joel em outro momento informou que as Cooperativas não 

queriam que fosse desta forma. No entanto, na reunião de hoje, ficou esclarecido que os 

agricultores não concordam com esse posicionamento, e Sr. Gervásio ratificou que a 

melhor forma é por Coordenadoria. Diretor Joel esclarece que falou que as 

Coordenadoras das CREs não queriam aquisição regionalizada, e não da forma como 

constou. Ana Lice coloca que a impressão que dá é que o Diretor zomba dos 

Conselheiros, pela falta de respostas. Joel registra que sempre respondeu os ofícios e 

que está organizando uma divisão específica para alimentação escolar. Olga reforça que 

quer receber as informações no momento em que é expedida do setor, e que qualquer 

movimento ou deliberação da SEDUC em relação ao PNAE seja repassado ao CEAE. 

Joel afirma que irá chamar atenção do pessoal para atender melhor estas questões. Ana 

Lice lembra que as Cooperativas merecem atenção também. Fabia registra que o RS é 

um dos Estados que não está dando conta da alimentação escolar. Ficou combinado 

que todas as informações sobre as ações realizadas serão enviadas ao CEAE. O Diretor 

Joel se colocou à disposição do Conselho para demais esclarecimentos. 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. 

 

 


