
ATA CAE 05/2021/CAE/LRV 

Aos dezoito dias do mês de maio 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 Sílvia Fabiane 

Krause e Michelene Rufino Amalio Araújo de Britto, e deu as boas-vindas as novas 

conselheiras Vera Lucia Gaspareto Boaro e Maria Vitória Damasceno Vicensoti. Em 

seguida, a presidente informou que foi encaminhado com antecedência a ata nº 

04/2021/CAE/LRV para leitura prévia e solicitou a manifestação do colegiado quanto 

a aprovação da mesma, sendo assim, a Ata nº 04/2021/CAE/LRV foi aprovada por 

unanimidade. Em seguida, a presidente Camila passou a apresentação dos 

informes, sendo destacado os documentos recebidos: 1) 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) Ofício nº 92/2021/SME, em resposta ao ofício 

nº 039/2021/CME, com a indicação de novos membros representantes de pais de 

alunos para compor o colegiado do CAE. 3) Ofício nº 93/2021/SME, encaminhando 

a prestação de contas do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, 

exercício 2020, para análise e validação de dados e emissão de parecer por meio do 

Sistema de Gestão de Conselhos – SIGECON. 4) Via e-mail, alteração de endereço 

de e-mail das seguintes instituições de ensino: CEI Pequeno Príncipe, CEI Paulo 

Freire, CEI Aquarela, CEI Balão Mágico, CIEI Anjo Gabriel, Creche Municipal Menino 

Jesus, Creche Municipal Irmãs Carmelitas de Vedruna, EMEF Vinícius de Moraes, 

EMEIEF Menino Deus. 5) Lei nº 1883, de 14 de outubro de 2010, que Reestrutura o 

Conselho de Alimentação Escolar – CAE, no âmbito do município de Lucas do Rio 

Verde, em conformidade com a resolução/FNDE/CD Nº 38, de 16 de julho de 2009. 

6) Ofício nº 105/2021/SME, em resposta ao ofício nº 05/2021/CAE, com o Decreto 

nº 5.404, de 26 de abril de 2021, que nomeia novos membros para compor o 

Conselho o Conselho de Alimentação Escolar, e dá outras providências. 7) 

Resolução Nº 09 de 11 de maio de 2021, que dispõe sobre a prorrogação dos prazos 

para envio das prestações de contas de programas e ações educacionais 

executadas ao FNDE. Prosseguindo, nos documentos encaminhados: 1) Para SME, 

ofício nº 05/2021/CAE com a minuta de decreto de nomeação do CAE para 

publicação; 2) Publicado no Diário Oficial de Contas do Tribunal de Contas de Mato 



Grosso, Ano 10 nº 2190, na Página 136, quarta-feira, 12 de maio de 2021, o Decreto 

nº 5.404, de 26 de abril de 2021, que nomeia novos membros para compor o 

Conselho de Alimentação Escolar – CAE. 3) O cadastro do conselho, dos (as) 

conselheiros(as) e as atas das reuniões realizadas para o Portal da Transparência 

(já estão disponíveis). Dando continuidade nas atividades realizadas, foi destacado: 

na Reunião do Comitê de Segurança Alimentar e CAE (29/04) –leitura da ata 03/2021 

de 29/04/2021, para conhecimento de todos (as). Prosseguindo, na participação em 

eventos, foi destacado: 1) Reunião na câmara com os vereadores – Controle Social 

– (12/04); 2) Capacitação PDI/projeto 02 – TCE/MT (27/04). Dando continuidade, nas 

matérias de apreciação e matérias de deliberação, foram destacados os seguintes 

pontos: 1) Decreto nº 5.404, de 26 de abril de 2021, que nomeia novos membros 

para compor o Conselho o Conselho de Alimentação Escolar, e dá outras 

providências. 2) Publicação em Diário Oficial de Contas do Tribunal de Contas de 

Mato Grosso, Ano 10 nº 2190, página 136 e 137, publicado na quarta-feira, 12 de 

maio de 2021. 3) Prestação de contas do Programa Nacional de Alimentação Escolar 

– PNAE, exercício 2020.  A conselheira Tânia solicitou a palavra e destacou que fez 

a conferência prévia desta prestação de contas e que ficou com algumas dúvidas, e 

solicitou se mais alguém havia feito a conferência do documento, porém ninguém se 

manifestou, e, passou a pontuar as suas dúvidas: 1) no documento tem notas de 

produtos dos anos 2018, 2019 e 2020 e a prestação de contas informa que seria só 

referente a 2020; 2) tem uma nota de compra de abacaxis no mês de dezembro de 

2020, e fruta não foi enviado no kit. A prestação de contas foi amplamente discutida 

pela plenária, ficando deliberado por estabelecer uma comissão especial para fazer 

uma conferência dos documentos e registrar as incongruências em ata para se 

resguardar de questionamentos futuros, já que o Sistema SIGECON não dá abertura 

para registrar inconsistências. A comissão especial será composta pelas 

conselheiras Camila Moreira de Oliveira, Tânia Cristina Crivelin Jorra e Heloisa 

Helena Hamester Mertens, que se reunirá no dia 01 de junho do presente ano, terça-

feira. Foi sugerido nesta reunião, fazer ata e no documento constar o nome do 

fornecedor, o número do empenho e o valor da nota, pois ficará mais fácil comparar 

com as notas arquivadas no setor de Coordenação de Merenda Escolar. 4) Reunião 

do Comitê de Segurança Alimentar e CAE (29/04) – a presidente fez a Leitura da ata 

para conhecimento de todos (as). 5) Entrega dos kits. A presidente passou a palavra 

para a nutricionista Vânia Satie Obana Haraki, que fez a apresentação dos dados 



sobre as entregas de kits. A nutricionista Vânia destacou que na segunda etapa 

estava previsto para serem entregues, dois mil duzentos e quarenta kits, e, foram 

entregues um mil, novecentos e cinquenta e sete kits, não foram entregues duzentos 

e oitenta e três kits pelo fato da Unidade Escolar não ter conseguido entrar em 

contato com a família devido a falta de atualização de cadastro, família não teve 

interesse na retirada, mudança de cidade entre outras situações. Na terceira etapa, 

serão entregues Kits para vulneráveis e Bolsa Família, e será composto por: um 

pacote de arroz de cinco quilos, um pacote de açúcar de dois quilos, um quilo de 

feijão (preto ou carioca), um quilo de farinha de trigo, três litros de leite integral e um 

óleo, totalizando um mil oitocentos e sessenta e três kits, e, será avisado que esta 

será a última entrega, já que as aulas retornaram presencialmente, estes kits foram 

adquiridos com recursos próprios. Já o Kit que será entregue para todos os alunos 

da creche, será composto por um pacote de arroz de cinco quilos, um quilo de feijão 

(preto ou carioca), um quilo de farinha de trigo, três litros de leite integral, um pacote 

de macarrão, um quilo de filé de peito de frango, um quilo de mandioca ou batata 

doce, um quilo de legumes diversificados(cenoura/beterraba/pepino/abobrinha) e um 

quilo de banana nanica. Serão entregues um mil oitocentos e oitenta e um kits, com 

previsão de nova entrega para daqui dois meses caso não retornem as aulas 

presenciais para esta faixa etária. Para a aquisição deste kit para este segmento foi 

utilizado recursos do PNAE, já que houve o atendimento para todos os alunos, 

respeitando a universalidade para a entrega. 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 do CME, pela 

presidente do Colegiado e os demais presentes que assinam na lista de presença 

que segue anexo. Estiveram presentes: Cesar Rodrigo Nitsche, Ana Lucia de Souza, 

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

Mertens, Maria Vitória Damasceno Vicensoti, Vera Lucia Gaspareto Boaro, Hemelli 

Buratto, Joice Martinelli Munhak e Magali Pipper Vianna. 

 

 

 

 


