
ATA CAE 04/2021/CAE/LRV 

Aos treze dias do mês de abril de dois mil e vinte e um às sete horas e trinta minutos, 

na 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 e justificou a ausência das conselheiras Érica Rodrigues Ferreira e 

Juliama Elizário de Sá. Em seguida, a presidente informou que foi encaminhado com 

antecedência a ata nº 03/2021/CAE/LRV para leitura prévia e solicitou a 

manifestação do colegiado quanto a aprovação da mesma, sendo assim, a Ata nº 

03/2021/CAE/LRV foi aprovada por unanimidade. Em seguida, a presidente Camila 

passou a apresentação dos informes, sendo destacado: 1) Recebimento do Decreto 

nº 5.370, de 31 de março de 2021, que nomeia novos membros para compor o 

Comitê de Segurança Alimentar e dá outras providências. 2) Recebimento do 

orientativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para 

acompanhamento e execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar. 3) 

Recebimento da resposta ao ofício nº 04/2021/CAE/LRV com a indicação de membro 

para compor o colegiado, sendo indicada a senhora Juliama Elizário de Sá, 

representante de pais do Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar da Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Cecília Meireles. 4) Encaminhado ofício circular 

nº 09/2021/CME/LRV, comunicando que os Conselhos de Controle Social da 

Educação tem observado em sua composição, no que se refere a representatividade 

do segmento de pais, que alguns representantes fazem parte do Conselho 

Deliberativo da Comunidade Escolar, porém, em outros segmentos tais como: 

professor ou funcionário de apoio. A conselheira Michelene Rufino Amalio Araújo de 

Britto destacou que os conselhos do CAE, CACS-FUNDEB e CME irão necessitar 

de alterações na representatividade do segmento de pais de alunos, pois nesse 

segmento alguns membros não representarem mais o segmento de pais no 

Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar-CDCE ou não possuírem mais 

vínculo com o CDCE das instituições de ensino, que caracteriza irregularidade na 

composição dos conselhos, podendo prejudicar os colegiados quanto ao 

recebimento de recursos. 5)  Encaminhado ofício nº 39/2021/CME/LRV, solicitando 

a indicação de membros para o colegiado, sendo uma vaga para suplência em 

substituição a senhora Erica Rodrigues Ferreira, que permanece com vínculo no 

CDCE do CEI Girassol, mas sua representatividade no CDCE é de servidora pública 



e não de pais de alunos e uma vaga de suplente em substituição a senhora Francieli 

Canabarra Santos que se encontra sem vínculo com CDCE da EMEF Vinícius de 

Moraes a qual era membro no segmento pais de alunos. A presidente Camila 

solicitou a palavra e informou que não faz mais parte do CDCE da Creche Irmãs 

Carmelitas de Vedruna, mas que neste ano entrou no CDCE do CIEI Anjo Gabriel, e 

por este motivo pode continuar no colegiado. Prosseguindo, nas matérias de 

apreciação e deliberação, foi destacado: 1) Prestação de contas referente ao ano de 

dois mil e dezenove, que foi aprovada na reunião de março já foi enviada no Sistema 

do FNDE já a prestação de contas de dois mil e vinte já está liberado para validação 

e aprovação, a qual foi realizada pelo colegiado na presente reunião. 2) Kit 

alimentação. A nutricionista Rosália destacou que na primeira entrega de Kits deste 

ano foram entregues um mil quatrocentos e oitenta e oito, na segunda entrega está 

sendo finalizado as contagens de Kits, e, já foram entregues até o momento um mil 

e novecentos Kits, e a assistente social está fazendo muitas visitas a famílias 

vulneráveis. Com relação ao valor de repasse que foi reprogramado para este ano, 

está se pensando em fazer uma entrega de Kits para todos os alunos matriculados 

na rede municipal, pois caso o recurso da merenda de 2020 que não foi utilizado no 

ano passado não seja gasto no presente ano, não poderá mais ser reprogramado 

para o ano de dois mil e vinte e dois, e, por este motivo está se pensando em fazer 

as compra dos produtos para montagem dos novos kits, os quais terão os seguintes 

alimentos: cinco quilos de arroz, um quilo de feijão, um quilo de fubá, dois litros de 

leite, um quilo de peito de frango, verduras e frutas da agricultura familiar. A proposta 

de entrega para esses kits será realizada bimestralmente, caso não volte as aulas 

de maneira presencial, sendo que este kit será ofertado para todos, sem recorte 

social, de acordo com o PNAE. A senhora Rosália destacou ainda que neste 

momento está se fazendo este recorte devido ao valor do repasse aluno /mês/ano 

de trinta e seis centavos/dia, e destacou ainda que está em processo de criação de 

um link para ser respondido pelas famílias, o qual tem como objetivo verificar quais 

são as famílias se irão querer retirar este Kit alimentação para dar início ao processo 

de licitação, considerando que haverá produtos perecíveis no presente kit. A 

nutricionista Rosália apresentou uma prévia do link, que será com perguntas simples 

contendo o nome do aluno, nome da mãe, e o conselho pleno sugeriu colocar 

responsável ao invés do nome da mãe; nome da escola; etapa de ensino e se querer 

receber o kit ou não. Caso muitos responsáveis não quiserem retirar este kit, e tenha 



mais alguma entrega futura, este valor que sobrará poderá ser remanejado para o 

próximo Kit, na compra de mais gêneros alimentícios. Com relação aos produtos 

adquiridos pela agricultura familiar, haverá uma chamada pública vigente e se tiver 

mais alguma entrega de kits será necessário fazer mais uma chamada pública. A 

nutricionista Rosália destacou que os produtos da agricultura familiar fornecidos para 

os kits não serão os mesmos para todos os kits, devido a quantidade de kits 

distribuídos.  Este assunto foi amplamente discutido pelo conselho pleno, devido ao 

direito da merenda escolar ser de todos os alunos, além disso, o conselho pleno 

sugeriu que fosse realizada uma consulta jurídica, com relação a este link e o termo 

de desistência de retirada de kit, considerando que a merenda é direito de todos. 

Quanto a referida sugestão, a nutricionista elencou que será realizada a reunião do 

Comitê de Segurança Alimentar, e todas as questões elencadas nessa reunião será 

pautado na reunião do referido comitê que tem a representatividade do CAE. 

Concluída a pauta, a presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada 

a reunião. Nada mais havendo, lavro a presente ata que segue assinada por mim, 

secretária executiva, pela presidente do Colegiado e os demais presentes que 

assinam na lista de presença que segue anexo. Estiveram presentes: Sílvia Fabiane 

Krause, Cesar Rodrigo Nitsche, Michelene Rufino Amalio Araújo de Britto, Ana Lucia 

de Souza, Tânia Cristina Crivelin Jorra, Camila Moreira de Oliveira, Heloisa Helena 

Hamester Mertens, Rosália Bragagnolo e Magali Pipper Vianna. 

 

 

 


