
ATA CAE 10/2021/CAE/LRV 

Aos dezenove dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um às treze horas e trinta 
minutos, no escritório da sede do Conselho Municipal de Educação, reuniram-se os 
membros do Conselho de Alimentação Escolar – CAE, para realização de mais uma 
reunião ordinária do presente ano. A presidente do CAE, senhora Camila Moreira de 
Oliveira deu boas-vindas a todos, justificou a ausência da conselheira Hemelly 
Buratto, e agradeceu a visita do vereador Wladmir Mesquita, e, em seguida, a 
presidente Camila, informou que foi encaminhado com antecedência a ata nº 
09/2021/CAE/LRV, para leitura prévia e neste será realizado a manifestação do 
colegiado quanto a aprovação da mesma, sendo assim, a Ata nº 09/2021/CAE/LRV 
foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo, nos informes, a presidente Camila 
destacou os documentos recebidos: 1) Solicitação de documentos para Auditoria – 
Merenda Escolar, via e-mail. A presidente Camila fez a leitura da solicitação recebida 
da Controladoria - Poder Executivo que informa tendo em vista os trabalhos de 
auditoria previstos para iniciar a partir de 04 de outubro 2021, solicitamos a Vossa 
Excelência o obséquio de disponibilizar os documentos e informações abaixo 
relacionadas até dia 08/10/2021. 1) PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR -PNAE 1.1 – Disponibilizar para exame: (meio digital; e/ou meio físico etc) 
a) Relação das escolas, com o respectivo número de alunos beneficiados com 
recursos do PNAE; b) Cardápio da Alimentação escolar adotado nas escolas. c) 
Último teste de Aceitabilidade realizados no período 2021 se tiver; d) Portaria de 
designação dos fiscais de contratos de alimentação escolar; e) Documentos (mapas, 
guias etc.) de distribuição dos alimentos bem como os cronogramas de distribuição 
dos mesmos às escolas em 2021; f) Razão analítico das despesas do PNAE, 
relativas ao período de março 2021 a agosto 2021 g) Comprovantes de Entrega dos 
alimentos nas escolas beneficiadas em 2021; h) Prestação de contas do Programa 
exercício de 2020 com o respectivo parecer conclusivo emitido pelo Conselho de 
Alimentação Escolar e o comprovante de envio do Sistema de Gestão de prestação 
de contas (SiGPC) do FNDE; se houver i) Lei de instituição do Conselho de 
Alimentação Escolar e composição atual; j) Disponibilizar o Plano de Ação do CAE 
(conforme previsto no Inciso VIII, Art. 35 da Resolução do FNDE nº 26/2013 e/ou 
alterações para o exercício corrente, informando as ações já executadas; k) 
Pareceres Conclusivos emitidos pelo Conselho de Alimentação Escolar -CAE- e os 
Recibos do Sistema de Gestão de Conselhos (SIGECON) do FNDE do Exercício de 
2020; (se houver) l) Registros referentes à realização de exames de saúde do 
pessoal que trabalha nas cozinhas das escolas. Informar (por meio de memorando): 
a) Nome e CPF do(a) nutricionista responsável técnico do PNAE, disponibilizando o 
respectivo contrato de trabalho e sua matrícula junto ao órgão de classe (CRN); 
ESTADO DO MATO GROSSO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE 
CONTROLADORIA - PODER EXECUTIVO Lei Municipal nº. 1384, de 28 de março 
de 2007. Controladoria Interna b) Se são adotadas ações de educação alimentar e 
nutricional, tais como cursos, palestras, oficinas, teatros, hortas escolares, inclusão 
do tema alimentação saudável no currículo escolar, ofertas de alimentos variadas e 
seguros à cultura, regionalização e em conformidade com a faixa etária; c) Se a 
prefeitura aporta recursos financeiros próprios para garantir a oferta de alimentação 
escolar; d) Se é rotina da prefeitura disponibilizar formalmente equipe técnica para 
auxiliar a CPL ou Pregoeiro nas licitações de alimentos para o PNAE; e) Se a 
prefeitura padronizou as nomenclaturas e unidades de fornecimento de gêneros 
alimentícios para aquisição por meio de processo licitatório. f) Se foram adquiridos 
alimentos da agricultura familiar no exercício de 2020 e 2021; g) Se existe sistema 
de controle de estoque/planilha em Excel e realização de inventário físico período 



dos gêneros alimentícios; h) Se a prefeitura designa formalmente comissão/servidor 
técnico para recebimento dos alimentos; Esta solicitação possui caráter preliminar. 
PRAZO DE ATENDIMENTO: 08/10/2021”. Dando continuidade, o segundo ponto de 
destaque foi: 2) Documentos Encaminhados via e-mail para a merenda escolar: 
Prestação de contas do Programa (SiGPC) do FNDE, exercício 2020; Lei de 
instituição do Conselho de Alimentação Escolar e composição atual; Plano de Ação 
do CAE/2021; Pareceres Conclusivos emitidos pelo CAE, exercício de 2020. 
Prosseguindo, nas Matérias de Apreciação e Matérias de Deliberação, a presidente 
Camila passou a palavra para a nutricionista Vânia que informou sobre o novo 
processo de licitações que foi feito devido ao anterior ter dado fracassado em alguns 
itens. A nutricionista Vânia destacou que dois estabelecimentos Jeison e Rika 
ganharam este processo. O Jeison, com os seguintes produtos: canela em pó, 500g, 
ervilha seca, goiabada, margarina de kg, milho verde em sachê, pepino, pimentão, 
quirera, repolho e sal. A empresa Rika ganhou, chocolate em pó 50%, fermento em 
pó químico, filé de peito. A nutricionista trouxe a relação da Cooperativa – Cooperriso 
que entrega os alimentos da Agricultura Familiar para a merenda escolar que possui 
os seguintes produtores que entregam respectivamente: Eliziane entrega melão; 
João entrega melancia; Osenilto que entrega tomate, mamão, repolho, batata doce 
e abobora cabotiá; Agenor que entrega pepino e abobrinha; José que entrega 
banana nanica, banana maçã, banana da terra; Rivaldo que entrega alface, rúcula e 
couve; Divanei que entrega mandioca, pimentão e quiabo; Celito que entrega cheiro 
verde; Ademir que entrega limão; Ivaldino que entrega as polpas de frutas. Foi 
solicitado para a conselheira Silvia que faz parte da secretaria de agricultura 
relacionar o endereço para realizar posterior visita aos agricultores. Dando 
continuidade, a presidente informou que serão realizadas as visitas de inspeção nas 
unidades escolares, agora que as cozinhas estão funcionando, também informou 
que até o momento não recebemos a resposta do protocolo do Ofício nº 
07/2021/CAE, para SME, solicitando a contratação de mais nutricionistas. A 
nutricionista Vania também destacou que, caso não retorne as aulas do berçário, 
será entregue um novo kit aos alunos da creche do segmento que não retornou as 
aulas até o final do ano, sendo prevista esta entrega para o final de novembro ou 
início de dezembro, neste kit serão adquiridos frutas e verduras da agricultura 
familiar, utilizando o recurso do PNAE, pois o mesmo poderá ser reprogramado 
somente 30% do valor para o ano seguinte. A conselheira Ana Lucia de Souza 
levantou um questionamento com relação a merenda escolar servida aos alunos do 
Infantil III, na fase creche, que o cardápio ofertado não é o mesmo desta fase e na 
sua instituição só oferta o café e o mesmo lanche ofertado na pré-escola, e, nas 
outras instituições que oferta só a fase creche, os alunos recebem três refeições, 
incluindo almoço, e, este não está sendo ofertado nas instituições que ofertam as 
duas fases, Creche e pré-escola. A nutricionista Vania comentou que no segmento 
creche foi optado pela fruta ser oferecida juntamente com o café da manhã, excluindo 
a hidratação do período da manhã. É ofertado nesse período mais um lanche que 
normalmente no cardápio é comida. Essa exclusão foi uma solicitação das próprias 
Unidades Escolares pelo fato que a oferta de 3 refeições no período matutino acaba 
demandando muito tempo para organização e as professoras estavam perdendo 
tempo para a realização das atividades. Desta forma, foi entrado em consenso a 
oferta de 2 refeições nesse período, inclusive passou por aprovação do Conselho 
Municipal de Educação e Conselho de Alimentação Escolar. Concluída a pauta, a 
presidente Camila Moreira de Oliveira agradeceu a participação de todos e deu por 
encerrada a reunião. Nada mais havendo, lavro a presente ata que segue assinada 
por mim, conselheira e secretária executiva e pela presidente do Colegiado. 



Participaram: Silvia Fabiane Krauser, Michelene Rufino Amalio Araújo de Britto, Ana 
Lucia de Souza, Tânia Cristina Crivelin Jorra, Klênia Muniz, Camila Moreira de 
Oliveira, Heloisa Helena Hamester Mertens, Wadimir de Mesquita Pinto, Vânia Satie 
Obana Haraki e Magali Pipper Vianna. 
 


