
ATA CAE 07/2021/CAE/LRV 

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

na sala de reuniões 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 e justificou a ausência das conselheiras Michelene 

Rufino Amalio Araújo de Britto, Hemelly Buratto e Alyne Ramon Rodrigues. Em 

seguida, a presidente Camila solicitou um momento de oração pela presidente do 

Conselho Municipal de Educação, Jóice Martinelli Munhak; pelo esposo da 

conselheira e secretária do colegiado Michelene Rufino Amalio Araújo de Britto e a 

conselheira Tânia Cristina Crivelin Jorra solicitou oração pelo seu pai. A conselheira 

Ana Lucia de Souza conduziu este momento. Dando continuidade, a presidente 

Camila, informou que foi encaminhado com antecedência a ata nº 06/2021/CAE/LRV 

e a ata nº 01/2021/Comissão especial/CAE, para leitura prévia e neste momento 

faremos a manifestação do colegiado quanto a aprovação das mesmas, sendo 

assim, a Ata nº 06/2021/CAE/LRV foi aprovada por unanimidade e a ata nº 01/2021/ 

Comissão especial/CAE foi aprovada por unanimidade. Em seguida, a presidente 

Camila destacou que não foi possível a sua participação na apresentação dos Planos 

e projetos da Secretaria Municipal de Educação, mas o colegiado estava 

representado no evento pela vice-presidente Heloisa Helena Hamester Mertens e 

pela conselheira Tânia Cristina Crivelin Jorra, e, com relação ao programa Anjos da 

Escola, a nutricionista Vânia Satie Obana Haraki destacou que o projeto teve por 

poucos dias o atendimento do fonoaudiólogo Rafael, porém como trabalhava em 

parceria com a BRF, precisou exonerar. Prosseguindo, a presidente Camila fez a 

leitura dos informes, destacando o documento recebido: 1) Cardápios segundo 

semestre de 2021, a presidente Camila informou que os cardápios para apreciação 

e aprovação do colegiado já foram encaminhados para o e-mail pessoal dos 

conselheiros, conforme deliberado pela plenária. A nutricionista Vânia destacou que 

neste momento a nova resolução da merenda escolar não está sendo cumprido em 

sua totalidade, devido à adaptação do paladar quanto ao açúcar e devido ao período 

de pandemia a oferta de carnes como fonte de ferro heme está ocorrendo 3 vezes 

na semana ao invés de 4 vezes. 2) Kits alimentação. Foram distribuídos Kits para 

todas as crianças da fase creche, e está previsto uma nova entrega para as turmas 

que ainda não retornaram, caso retornem não será realizada mais nenhuma entrega 



de kit, pois estes foram adquiridos com recursos do PNAE, e a distribuição deve ser 

universal quando se adquire produtos com esta verba. O colegiado solicitou da 

equipe da merenda, se possível encaminhar o quantitativo de kits entregues no ano 

passado e neste ano. A nutricionista Vânia destacou que é possível, que está 

concluindo o processo e após encaminhará para apreciação do colegiado. 

Prosseguindo, no 3) Ofício nº 158/2021/SME, reencaminhando cópia da prestação 

de contas do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, exercício 2020, a 

presidente Camila destacou que, conforme deliberado na reunião passada, foi 

encaminhado ofício, de Ofício nº 06/2021/CAE, devolvendo a prestação de contas 

referente ao ano 2020, e que já recebemos o documento organizado para nova 

análise e após realizar a validação dos dados no sistema SIGECON. Prosseguindo, 

a presidente informou que como as escolas recomeçaram de maneira presencial 

teremos que fazer as visitas de inspeção para verificar as questões das cozinhas, 

higiene, manutenção de equipamentos e serviços, pois em nenhum momento a 

prefeitura parou de encaminhar os recursos. A nutricionista Vânia destacou que 

sempre orienta as equipes de manipulação de alimentos e a equipe gestora quanto 

a falta de equipamentos necessários para o bom andamento dos trabalhos e que a 

equipe diretiva das unidades escolares devem deixar uma margem da verba para 

aquisição e manutenção destes equipamentos. Com relação as visitas aos 

fornecedores, a nutricionista Vânia orientou aguardar um pouco, pois o processo de 

licitação e pregão eletrônico se encerra final de agosto e talvez os fornecedores não 

sejam mais os mesmos. Com relação ao Controle Social, foi encaminhado para a 

Câmara de Vereadores um cronograma de reuniões de todos os colegiados, e será 

encaminhado convite para participação das reuniões plenárias, pois é de suma 

importância a participação e o conhecimento de cada colegiado, e, o conhecimento 

é um bem social muito importante. Prosseguindo, a nutricionista Vânia informou que 

nos próximos dias vinte e seis, vinte e sete e vinte e oito, no Centro de Formação, 

será realizado uma formação para manipuladores de alimentos seletivos e 

terceirizados, das sete as dezessete horas, e estende a formação para os membros 

do colegiado, e, deixou cópia da organização do evento para que a secretária 

executiva do CME faça o escâner e encaminhe para o e-mail pessoal dos 

conselheiros,  informou também que a cozinha experimental está em fase de 

conclusão, estão fazendo aquisição de equipamentos e produtos, e assim que o 

processo estiver concluído, será realizado um teste com novas receitas.  Com 



relação a frequência dos conselheiros representantes de pais, foi informado que a 

conselheira Juliama Eliziario de Sá saiu do grupo de WhatsApp, sem comunicar a 

sua saída, e a secretária executiva do CME, Magali Pipper Vianna entrou em contato 

com a mesma e ela disse que não tem mais interesse, porém para que seja realizada 

o processo da troca, a mesma deverá solicitar o seu desligamento do colegiado 

através de requerimento protocolado, já que a mesma não possui o número de faltas 

necessário para desligamento automático. Concluída a pauta, a presidente solicitou 

a participação de todos em uma ação em prol da saúde da presidente do CME, Jóice 

Martinelli Munhak. A ação não é obrigatória, e quem quiser escrever uma frase ou 

palavra de encorajamento em uma fita de TNT, que será encaminhada para o CEI 

Paulo Freire que fará uma ação nesta data logo mais colocando estas fitas na grade 

da escola como maneira de encaminhar palavras com energias positivas para a 

presidente do CME em prol da sua recuperação. Concluída a ação, a presidente 

Camila agradeceu a participação 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. Participaram: Tânia Cristina Crivelin Jorra, 

Cesar Rodrigo Nitsche, Ana Lucia de Souza, Heloisa Helena Hamester Mertens, 

Camila Moreira de Oliveira, Vera Lucia Gasparetto Boaro, Maria Vitória Damasceno 

Vicensoti, Vânia Satie Obana Haraki, Wellington dos Santos Coelho e Magali Pipper 

Vianna. 

 

 

 

 

 


