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SÚMULA Nº 14/2022 

 

Aos vinte e dois dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, 

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

Presencial e Online, sendo a transmissão a partir da Sala de Reuniões do CEAE na 

SEDUC. Presentes à Reunião: Presidente Berenice da Costa (FEAPAE-RS); Vice-

Presidente Ana Lice Bernardi (CRN2); Luciana de Assis Brasil (ACPM- Federação); 

Fábio Dullius e Raquel Fidelis (CPERS); Clélia dos Santos, Márcia Fraga e Rodrigo 

Venzon (SEDUC); Marta Tomazi Kny (AOERGS); Fabia Bernardes e Valdemira 

Carpenedo (ASSERS), convidados da SEDUC: Nutricionista RT Elaine Rodrigues, 

Coordenadora da DICON Jéssica Kolling e Assessor Maikel Guimarães. Berenice 

inicia a reunião que tem como PAUTA: 1.  Aprovação da Ata nº 12/2022 e definição 

de informações constantes na Ata nº 13/2022 da PCT-2021; 2. PROA, apresentação 

de prestação de contas; 3. Apresentação dos Cardápios especiais; 4. Assuntos 

Gerais. Para discussão em reunião, com antecedência, foram enviados por e-mail os 

seguintes relatórios e documentos: Atas CEAE nºs 12 e 13; Relatório FNDE 

transferência de recursos PNAE da 7ª parcela data 03.08; Extrato da Conta Banrisul 

29.07.22; Resumo informações com saldos e depósitos 2022; Relatório Geral/Recibo 

da Prestação de Contas, reunião realizada ano dia 08.08.22; Lista de Presenças 

reunião dia 08.08.22. Pauta: 1) Sobre a Ata nº 12/2022 não houve solicitação de 

alterações, sendo aprovada por unanimidade. Dando continuidade, foi solicitada a 

presença da Coordenação da Divisão de Convênios para esclarecer sobre a definição 

dos recursos disponíveis para execução do PNAE em 2021, entre o que consta no 

SIGECON e o informado pela SEDUC. Deliberado que a RECEITA em 2021 foi de 

R$109.360.817,28 (cento e nove milhões, trezentos e sessenta mil, oitocentos e 

dezessete reais, vinte e oito centavos), considerando o saldo do ano anterior, as 

transferências do FNDE, os rendimentos da aplicação financeira e saldo de contas 

antigas. 2) Na análise do PROA, algumas escolas foram escolhidas aleatoriamente. 

Na Prestação de Contas do ano de 2021 referente à EEEM Padre Réus localizada em 

Porto Alegre, verificou-se que foi devolvido todo recurso financeiro do PNAE. A 

Diretora justificou por ofício, e de maneira equivocada, pois constou que: “a verba do 

PNAE só poderia ser gasta com produtos da agricultura familiar”, o que não é a 

realidade. Ainda registra que não tem infraestrutura para preparação da merenda e 

nem para servir os estudantes. Encaminhamentos: a escola será visitada pelo 

CEAE, para verificar a situação, visto que é histórica a situação da falta de 
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infraestrutura para elaborar a alimentação escolar nessa escola. 3) Quanto aos 

cardápios especiais, foi apresentado pela Nutricionista Elaine e projetado na tela. Os 

cardápios são para os estudantes com alguma restrição alimentar, a escola recebe o 

cardápio com o nome, conforme a necessidade. Elaine explica que somente o 

cardápio do ano vigente está disponível no site da SEDUC, porque os pais dos 

estudantes estavam com dificuldade de encontrar. Então para facilitar a busca optou-

se por colocar somente do ano de 2022. Existem vários cardápios como: Alergias, 

Diabetes, Fenilcetonúria, Intolerância à lactose, consta também o especial para os 

estudantes indígenas Guarani e Kaingang. Os cardápios indígenas possuem 

diferenças quanto a cultura e conforme as regiões. Por exemplo as meninas Kaingang 

não podem consumir moranga por restrição cultural. Elaine observa que todas as 

escolas indígenas seguem cardápio específico. 4) Relato de Visitas às Escolas - 

Conselheiros Fabio e Ana Lice, relataram visita a EEEF Nações Unidas, localizada 

em Porto Alegre, onde perceberam a dificuldade da escola em visualizar os recursos 

financeiros no extrato bancário e identificá-los em relação ao uso do Cartão PNAE. 

Berenice lembra que essa dificuldade evidenciada na escola, foi apontada na 

Pesquisa CEAE 2021 realizada com as escolas, e que parece ainda estar 

acontecendo. Assuntos Gerais – a) Conselheira Raquel questiona sobre o 

posicionamento do CEAE ao Veto do Presidente da República do aumento dos 

recursos financeiros do PNAE para alimentação escolar. Ana Lice e Berenice avaliam 

que apesar de ser um assunto muito importante e atual, consideram que não estamos 

dando conta nem das nossas atribuições, em relação às visitas, devolução de 

recursos pelas escolas, entre outros temas igualmente relevantes. Tema pode ser 

tratado posteriormente. b) Berenice propõe tratar sobre Relatório do uso do CARTÃO 

PNAE,  emitido pela SEDUC no dia 02 de agosto, onde constam que as escolas, no 

final do 1º semestre, executaram o percentual de 75% (setenta e cinco por cento) do 

total empenhado. O Saldo a Pagar, que será reprogramado para o 2º semestre é de 

R$11.834.439,33, equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do total creditado. 

Nesse sentido, todos consideram que esse valor poderia ter sido executado dentro do 

semestre, e que poderá comprometer o próximo. Há uma grande disparidade entre as 

escolas, sendo que há pequenas escolas com poucos estudantes, recebendo valores 

insuficientes e grandes escolas com saldo elevado. Constatou-se que as escolas 

estão executando a complementação do Estado, e deixando saldo na Conta PNAE. 

Rodrigo entende que os critérios para o repasse deveriam levar em consideração a 

vulnerabilidade social dos alunos. Todos concordam que esse tema terá que ser 

discutido e encontrado solução imediata. Ana Lice menciona o exemplo da ETE 

Parobé, de Porto Alegre, escola muito organizada, estoques cheios, atendimento 

adequado, está oferecendo alimentação aos estudantes, mas possui saldo em conta 

no Cartão PNAE, cerca de R$150 (cento e cinquenta) mil reais. Elaine esclarece, a 

partir dessa informação, foi feita uma triagem de todas as escolas que não usaram 

70% do recurso PNAE, o Diretor do DAD solicitou às Coordenadorias que motivassem 

as Diretoras a utilizarem o recurso. Luciana destaca que alguns dos problemas 

podem estar relacionados à falta de infraestrutura nas cozinhas, infrequência e outras 

situações. c) Encaminhamentos - Fabio sugere visitas nas escolas por amostragem 

para verificar se estão cumprindo o cardápio, e como está a execução dos recursos 
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do PNAE; Fabia relata que há também escolas que estão oferecendo uma 

alimentação saborosa, escutou um relatos positivos em relação à oferta da 

alimentação na EEEF Langendonck; Luciana relata que na EEEF Venezuela também 

está bem organizada, apesar dos desafios com problemas de chuvas e infraestrutura 

precária; d) Berenice sugere Reunião de Trabalho para analisar a questão do saldo 

recursos não executados do Cartão PNAE; e) retomar estudo das condições de 

infraestrutura das escolas indígenas e consequente uso dos recursos do PNAE, pois 

são insuficientes para o atendimento aos estudantes. Esse tema foi sugerido pela 

Conselheira Clarice na última reunião, houve reunião no dia 18.07, mas não teve 

continuidade. Encaminhamento: definida Reunião de Trabalho para o dia 30 DE 

AGOSTO, às 13H30, na Sala do CEAE – TEMA: uso do Cartão PNAE e estudo sobre 

as 90 escolas indígenas. f) Berenice apresenta minuta com título: Proposta aos 

Candidatos, referente ao tema alimentação escolar no RS, propõe ao colegiado 

contribuírem com o documento, e finalizar na próxima reunião. Fabia comenta sobre 

a Comemoração do dia do Supervisor, no dia de hoje, oficializada pela ASSERS, 

instituição que ela representa no CEAE. Não havendo mais assuntos a tratar, a 

Presidente encerra a reunião e Secretária-executiva Ana Letícia finaliza a Ata, que 

será enviada por e-mail para aprovação na próxima reunião, e assinada nas reuniões 

presenciais do colegiado.    


