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CONSELHO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 

17. Súmula Reunião dia 21.09.2022 

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

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

convocada pela Presidente. Presentes à Reunião: Presidente Berenice Cabreira da Costa 

(FEAPAES/RS), o Vice-presidente Elivelson Rodrigo Colissi (ACPM-FEDERAÇÃO); 

Ângelo Ramos de Oliveira, Isoleti Pereira dos Santos, Jalde Anderson Murussi, Luciana 

de Assis Brasil. (ACPM-FEDERAÇÃO); Clarice de Fátima Fiuza e Marta Tania Tomazi 

Kny (AOERGS); Fábia Ferreira Bernardes e Valdemira Carpenedo (ASSERS); Fábio 

Dullius, Raquel De Los Santos Fidelis (CPERS); Ana Luiza Sander Scarparo (CRN2); 

Márcia Luisa Fraga e Vanessa da Rosa Manvailer (SEDUC), e a servidora Ana Letícia 

Leite como Secretária-executiva. Como convidados: RT – Elaine Rodrigues. Justificaram 

ausência Ana Lice Bernardi, Clélia dos Santos e Rodrigo Venzon. Inicialmente Presidente 

Berenice dá boas-vindas aos presentes, orienta sobre assuntos gerais: utilização do 

grupo de whatsapp do Conselho somente para assuntos pertinentes a alimentação 

escolar; formação sobre o PNAE com o CECANE; publicação das Súmulas do primeiro 

semestre pode ser consultada no site da SEDUC; solicita a colaboração do colegiado na 

revisão dos materiais enviados por e-mail, tais como Plano de Ação, Regimento Interno e 

Relatório de Visitas. Abre espaço para formação dos GTs que irão compor as comissões 

internas do CEAE. Vários temas foram sugeridos, como Educação Nutricional – Cuidados 

relacionados a Pandemia – Agricultura Familiar – Nova Pesquisa através de questionários. 

Berenice propõe que o GT da EAN possa contribuir com formulação de propostas, 

pesquisa e contribuições, juntamente com o acompanhamento da Nutricionista Elaine. 

Conselheiros argumentam que EAN é atribuição da SEDUC, Elaine concorda, e conta 

com o apoio do Conselho no que for possível, participando da Comissão. O Programa 

Saúde Escolar – PSE, do governo federal, as escolas podem colocar no Projeto Político 

Pedagógico – PPP para possibilitar trabalhar alimentação escolar como políticas públicas, 

sendo que a  SEDUC deve se responsabilizar por esse trabalho pedagógico com ações 

educativas. A princípio serão formados 4 grupos de trabalho para discutir e elaborar 

materiais sobre as diversas temáticas de atribuição do Conselho. Deliberado por maioria 

a emissão de Ofício para Secretária Raquel, solicitando informações atualizadas em 

relação à aquisição e distribuição de cestas básicas e kits da agricultura familiar. Clarice 

entende que seria importante todos os Conselheiros assinarem o referido ofício. Algumas 

informações que não foram enviadas de maneira satisfatória: 1 – aquisição de cestas, 

quais providências programadas; 2 – aquisição e distribuição para a educação 

indígena/quilombola; 3 – informações sobre a contratação de 1.000 (hum mil) agentes 

educacionais, número por escola, por CRE; 4 – Cardápio alternativo, quais escolas, 

motivo. Em seguida foi apresentado pela Presidente o fluxograma do caminho dos 
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recursos do PNAE faz quando o FNDE transfere os recursos ao Estado. Após foi 

apresentado o roteiro de como as denúncias devem ser acolhidas. Berenice orienta que 

nas visitas oficiais deve ser seguido o roteiro, preencher o relatório específico de visita 

utilizando os EPI”s apropriados. Não é recomendado ir somente um(a) Conselheiro(a) na 

visita in loco. As denúncias serão encaminhadas para o e-mail do CEAE, a matéria 

discutida em reunião e encaminhada para a CRE e SEDUC. Caso não for possível fazer 

a visita na escola, a CRE deve ser comunicada e providenciar visita com preenchimento 

de relatório específico. Não havendo mais assuntos a tratar, Berenice encerra a reunião. 

Secretária Ana Letícia encerra a Ata, que será enviada por e-mail para aprovação na 

próxima reunião, e assinada quando retornarem as reuniões presenciais do colegiado.          

   

 

 

 

 

 

 


