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SÚMULA REUNIÃO DIA 17.01.2022 

Aos dezessete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, as quatorze horas, o 

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

convocada pela Presidente. Presentes à Reunião: Presidente Berenice da Costa (FEAPAE-

RS), Vice-Presidente Elivelson Rodrigo (ACPM), Conselheiras Ana Lice Bernardi, Ana Luiza 

Scarparo (CRN2); Raquel Fidelis (CPERS); Ângelo Oliveira, Anderson Murussi (ACPM-

FEDERAÇÃO), Valdemira Carpenedo (ASSERS), Marta Tomazi kny, Clarice Fiuza 

(AOERGS); e a secretária-executiva Letícia Leite e a Nutricionista Responsável Técnica 

Elaine Rodrigues. Justificaram ausência Rodrigo Venzon, Clélia dos Santos (SEDUC) e 

Fábia Bernardes (ASSERS). Foi enviada Pauta previamente, para conhecimento do 

colegiado. Presidente Berenice inicialmente dá a palavra para a Nutricionista Elaine, 

presente na reunião para apresentar os Cardápios 2022 que serão seguidos pelas Escolas. 

1. Elaine discorre sobre algumas alterações substanciais, tais como em relação a salada e 

as frutas, que já vem especificadas, mas é possível fazer substituição. Devido a demanda 

que chegou das Coordenadorias Regionais/Escolas, caracterizado pelo aumento das 

famílias em vulnerabilidade social, optou-se pela oferta de “comida de panela” todos os 

dias. Em decorrência do agravamento da vulnerabilidade social, desemprego, alta dos 

preços dos alimentos, as famílias têm dificuldade em alimentar as crianças e adolescentes. 

Algumas comunidades que não têm estudantes tão carentes preferem lanche. Considera 

que neste momento foi uma opção contemplar quem mais precisa, não só pela 

universalidade, mas também pela equidade. Principalmente nas segundas-feiras muitas 

escolas ofereciam bolacha com leite e os estudantes chegavam com fome e não havia 

alimentação elaborada. Outro item foi a diminuição da incidência de carne vermelha, 

comparado com o cardápio de 2021 estava tendo 35% de incidência de carne e em 2021 

oscilaram em 20%, substituídas por carne de frango, carne suína, e peixe. É uma questão 

de melhorar o custo e também adequar a recomendação do Guia Alimentar da População 

Brasileira que diz que o consumo de carne branca é melhor e deve ser priorizado em 

comparação ao consumo de carne vermelha. Foram utilizadas receitas das próprias 

manipuladoras de alimentos enviadas pelas Coordenadorias Regionais, solicitado através 

de pesquisa em reuniões com as técnicas e no curso de formação das merendeiras. A 

utilização de matriz para os cardápios da região metropolitana, foi devido aos hábitos 

alimentares parecidos na região e dessa forma facilita o controle do cumprimento. Sobre 

os limites de oferta de cada item e as proibições. As exigências que constam na 

legislação federal através da Resolução FNDE nº 06/2020, são as mesmas de 2021. Está 

contemplado a inclusão de fonte de ferro heme, quatro dias na semana; e fonte de Vitamina 

A, pelo menos três dias/semana. Limitar os produtos embutidos em duas vezes na semana; 

legumes e conservas uma vez no mês; bebidas lácteas com adoçantes uma vez no mês e 
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no máximo duas vezes no mês para o Tempo Integral; biscoito, bolachas, pão no máximo 

duas vezes na semana no turno parcial e sete vezes na semana no tempo integral; doce é 

no máximo uma vez no mês, margarina ou creme vegetal no máximo duas vezes no mês 

ou uma vez no tempo integral. Proibida a oferta de gordura trans. Como exemplo, em tela 

foi projetado o cardápio da 1ª CRE, turno parcial, período verão. Outros cardápios são: 

Alternativo, que é uma adequação provisória do cardápio para a Escola que tem algum 

problema de infraestrutura ou de recursos humanos. Agrícola, é um cardápio com cinco 

refeições, para escolas do campo de regime integral ou regime de internato, cardápio 

similar ao do turno integral. Culturais, são os cardápios indígenas – específicos para os 

Kaygangs e específicos para os Guaranis que contemplam as diferenças culturais, incluídas 

as receitas sugeridas pelas aldeias indígenas. Outras modalidades, são os cardápios 

especiais para estudantes que tem alguma restrição alimentar, como diabetes, intolerância 

a lactose ou aqueles que tem por hábito alimentar vegetariano – existe uma nota técnica 

onde diz que os estudantes, vegetarianos, também tem o direito a inclusão no cardápio. 

Ana Lice, agradece a RT Elaine e destaca a importância de apresentar os cardápios ao 

CEAE antes de publicar no site, pois demonstra consideração pelo Conselho e realmente 

o Conselho precisa estar apropriado. Ângelo, achou bom, os cardápios apresentados, e 

questiona sobre a quantidade de merenda por aluno. Em relação a possibilidade de 

repetição, se tem um parâmetro a ser seguido. Informa que recebe reclamação de que não 

pode haver repetição. Elaine explica que tem a Ficha Técnica e o parâmetro a ser seguido 

é per capita, sendo a preparação e a quantidade de acordo com a média e com o valor 

nutricional adequado. Raquel solicita informações sobre o curso para merendeiras e a 

disponibilização dos cardápios. Elaine esclarece que os cardápios serão disponibilizados 

ainda nesta semana e as capacitações não têm data definida, e que as merendeiras ainda 

estão finalizando o curso anterior. A formação para os diretores de como proceder com as 

compras para atender o cardápio vigente, já tiveram uma primeira orientação e terá um 

segundo momento para as dúvidas que os diretores tenham ficado. Dessa forma, irá auxiliar 

os diretores no processo de compras antes do início das aulas. Esclarece que SEDUC vai 

aumentar o número de pessoas nas Coordenadorias para orientações. Terá uma 

adequação na prestação de contas que será realizada pelos diretores por quadrimestre. 

O controle pode ser feito através do Formulário 9, onde as escolas registram o que foi 

servido e enviam mensalmente, também pelos itens comprados, através do sistema FPE – 

Finanças Públicas do Estado ou da Prestação de Contas. Será feito esclarecimento aos 

diretores com essas orientações, quando houver a formação para subsidiar a adequação 

ao cardápio. A fiscalização e orientações do setor de Alimentação Escolar da SEDUC, do 

CEAE e das equipes das CRES irão contribuir para colocar as ações em prática. Destaca 

que o que já tem estabelecido é que terá um vídeo com orientações e um ofício, que é a 

maneira padronizada pela SEDUC de informação oficial para escolas. Ângelo questiona se 

há um valor per capita do repasse financeiro. Elaine responde que sim, o cálculo se baseia 

de acordo com o número de estudantes por escola, no Censo Escolar do ano anterior. Tem 

um repasse per capita para o turno parcial de R$ 0,36 – do Governo Federal e de R$ 0,30 

do Governo do Estado, porém para 2022 esse valor do Governo do Estado será aumentado, 

não pode afirmar o valor, mas em breve será anunciado pela Secretária Raquel Teixeira e 

pelo Governador Eduardo Leite. Ana Luiza, pensa que de acordo com os cardápios 

apresentados, se todos os estudantes se alimentassem, mesmo com reajuste, o valor 

repassado não seria suficiente. Elaine pondera que neste cardápio foram feitos ajustes e 
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melhorias como por exemplo o ajuste da carne vermelha que é um item de valor muito alto. 

Conseguiu-se manter neste cardápio de 2022 o mesmo custo de 2021, finaliza a 

apresentação e se coloca à disposição para eventuais esclarecimentos. Berenice 

questiona como está o tempo entre a disponibilização do cardápio e o tempo hábil para os 

diretores efetuarem as compras antes do retorno às aulas. Elaine afirma que após esse 

reunião, ainda nessa semana, vai disponibilizar o cardápio às escolas e divulgar no SITE. 

2. Berenice avalia como positiva a utilização do recurso distribuído através do Cartão 

PNAE, providência imediata detectada na Pesquisa realizada pelo CEAE. Lembra que o 

CEAE recebeu relatório informando percentuais utilizados pelas escolas através do Cartão 

PNAE, bastante preocupantes, pois até o mês de setembro, apenas 30% dos recursos 

tinham sido executados, o que levou o  CEAE a elaborar pesquisa sobre o tema. Elaine 

explica que a orientação foi no sentido de que as escolas fizessem a distribuição de Kits às 

famílias em vulnerabilidade social, utilizando o saldo existente das contas do Cartão PNAE. 

3. Berenice agradece à Elaine os esclarecimentos, segue para as considerações referentes 

a Reunião com a Secretária Raquel que aconteceu no dia 06.01.2022 e relato sobre a 

reunião com a Casa Civil  no dia 13.01.2022. Estiveram presentes: Berenice, Vice Elivelson, 

Conselheiras Raquel, Ana Lice, Ana Luiza; Secretária-executiva Letícia; Nutricionista 

Elaine, Chefe de Gabinete Aline Mendes e Diretora-adjunta/DAD Raquel Rocha. De modo 

remoto participaram da reunião Conselheiros(as) Anderson, Ângelo, Fábio, Fábia, Isoleti e 

Marta – A reunião foi coordenada pela Presidente, tratou alguns pontos com a Secretária, 

foi feita a apresentação do Conselho das Instituições e da legislação; sobre a estrutura do 

CEAE, a solicitação de Secretária-Executiva para o Conselho em tempo integral; uma sala 

de reuniões um pouco maior; foi solicitada a impressora que foi retirada da sala – ficou 

acertado que o CEAE poderia utilizar outra impressora localizada no Departamento 

Administrativo – DAD/SEDUC. Foram colocados os documentos do CEAE, Regimento 

Interno, documentos expedidos, realização de 21 reuniões em 2021, realização da 

Pesquisa CEAE 2021 sobre a execução do PNAE com a rede estadual, foi entregue uma 

cópia impressa para a Secretária Raquel Teixeira. Outra demanda tratada foi relacionada 

à “Pasta” arquivo de documentos do CEAE que está fora do provedor da SEDUC, ainda 

desvinculada do DAD após alterações no sistema que ocorreram em 2021. Secretária 

Raquel solicitou à Chefe de Gabinete Aline que verifique essa situação. Foi tratado sobre 

Prestação de Contas, Planejamento da gestão financeira da SEDUC para 2022. A reunião 

com a Secretária na SEDUC teve duração de 53 min. A Secretária Raquel foi enfática e 

afirmou que o CEAE poderia ter sido mais rigoroso em relação à alimentação escolar, 

mostrou-se surpresa com a cardápio alternativo, insistiu na “merenda quente” de segunda 

a sexta-feira. Informou que serão contratadas 35 (trinta e cinco) Nutricionistas e mais 2.800 

(duas mil e oitocentas) merendeiras. E que dia 21 de fevereiro iniciam as aulas de forma 

presencial. Disse que é parceira do CEAE tem conhecimento do PNAE, pois tem 

experiência dos Governos de São Paulo e Goiânia. Quanto às ações do CEAE em relação 

à execução irregular do PNAE, Berenice argumentou a falta de planejamento quanto à 

oferta da alimentação escolar no período de pandemia. Secretária Raquel afirmou que é 

inadmissível a devolução de 39 milhões, questionando o CEAE em relação ao fato. 

Berenice respondeu que o CEAE fez o que estava no seu alcance, questionando a SEDUC, 

mas sem retorno das providências. Diretora-adjunta Raquel Rocha argumentou com o fato 

de que o fornecedor licitado não cumpriu com os prazos. Secretária Raquel considera que 

os fatos ocorridos no passado não poderão se repetir. Na reunião com a Secretária, 
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Berenice argumentou que o CEAE necessita ter algum contato direto com a SEDUC, para 

encaminhar temas e questões pendentes. Secretária Raquel informa que o CEAE se 

dirija ao Diretor Geral Guilherme Corte. Após o relato sobre a reunião com a Secretária, 

Berenice destaca que na live com os diretores a Secretária Raquel afirmou que o valor do 

repasse seria dobrado. Relato da reunião com a Casa Civil, aconteceu online. Com a 

participação da SEDUC, presença da Secretária Raquel e Nutricionista Elaine, com a pauta 

específica sobre a contratação de Nutricionistas, recebidos pelo Secretário da Casa Civil 

Artur Lemos Jr., com um grupo composto por cinco entidades CRN2, AGAN, CEAE, 

CONSEA-RS e CECANE-UFRGS. A reunião versou sobre a criação do cargo de 

Nutricionistas e contratação emergencial desses profissionais para compor a equipe com a 

Nutricionista Elaine, que mesmo fazendo um trabalho qualificado, é impossível conseguir 

acompanhar todo esse processo. E também foi abordado a reestruturação do Setor de 

Alimentação Escolar, e como sugestão quatro nutricionistas para a sede e uma para cada 

Coordenadoria, sendo uma secretária e um auxiliar administrativo para o setor. Secretária 

Raquel informou na referida reunião está previsto a contratação de trinta e cinco Técnicas 

em Nutrição porque esse cargo já existe, e a contratação de duas Nutricionistas na SEDUC. 

Outro ponto de pauta recorrente em todas as reuniões é a destinação de recursos para 

obras nas escolas, para cozinha, refeitório. Pois algumas escolas não possuem condições 

mínimas para ofertar a merenda. E acabam aderindo ao cardápio alternativo. Como 

encaminhamento da reunião, o Secretário Artur Lemos solicitou que fosse enviado a pauta 

tratada, e que em breve vai fazer contato com o grupo, dando retorno às demandas. Não 

havendo mais assuntos a tratar, a Presidente Berenice encerra a reunião, a Secretária Ana 

Letícia finaliza a Ata, que será enviada por e-mail para aprovação na próxima reunião, e 

assinada quando retornarem as reuniões presenciais do colegiado.          

 

 

 

 


