
ATA CAE 08/2021/CAE/LRV 

Aos dezessete dias do mês de agosto 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 vice-presidente do CAE, senhora Heloisa 

Helena Hamester Mertens deu boas-vindas a todos, justificou a ausência da 

presidente Camila, destacou o retorno da nossa conselheira Michelene, externou 

seus sentimentos pelo falecimento de seu esposo e disse que ela será sempre bem-

vinda e que os membros do colegiado estará sempre à disposição para o que 

precisar. A nutricionista Rosalia fez a apresentação da visitante, Eliane Alves da 

Silva, doutoranda em administração da URGS, que em seu projeto de pesquisa 

enfatiza sobre a aquisição de produtos da agricultura familiar e seu 

acompanhamento pelos Conselhos de Alimentação Escolar. Em seguida, a vice-

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

07/2021/CAE/LRV, para leitura prévia e neste será realizado a manifestação do 

colegiado quanto a aprovação da mesma, sendo assim, a Ata nº 07/2021/CAE/LRV 

foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade, a conselheira Tânia Cristina 

Crivelin Jorra, solicitou a inclusão na pauta dos informes dos kits da merenda escolar. 

A solicitação foi aceita, por unanimidade. Prosseguindo, nos informes, a vice-

presidente Heloisa destacou o documento recebido: 1) Quantitativo de kits entregues 

no ano passado e neste ano Kits alimentação, dizendo que o documento também foi 

repassado através do e-mail para todos os membros. 2) Com relação as 

participações nos eventos, a vice-presidente informou que conforme fora 

apresentado na última reunião, houve a formação ofertada pela UNCME, para 

conselheiros que foi muito boa, porém como é online, a apresentação dos 

formadores foi muito demorada o que desmotiva muitos conselheiros. Nas matérias 

de apreciação, com relação a prestação de contas do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar – PNAE, exercício 2020, a vice-presidente Heloisa destacou 

que, conforme deliberado na reunião passada, a presidente Camila fez a validação 

dos dados no sistema e neste momento está disponível o documento impresso para 

apreciação do colegiado e coleta de assinatura dos presentes. Prosseguindo, com 

relação a formação para manipuladores de alimentos seletivos e terceirizados, a 

vice-presidente informou que não conseguiu participar, e disponibilizou a palavra 

para a conselheira Ana Lucia de Souza que participou do evento. A conselheira Ana 



Lucia destacou que ficou pensativa com o que ouviu das manipuladoras da merenda 

escolar mais novas, que entraram através do processo seletivo, pois como o primeiro 

dia da formação estavam apenas as merendeiras seletivas e terceirizadas, elas se 

sentiram à vontade para falar do que estava incomodando em seu cotidiano nas 

escolas, na ocasião foram debatidos vários assuntos, como a falta de 

companheirismo, humildade entre a equipe de manipulação das escolas em ensinar 

como funciona as cozinhas, o preparo dos alimentos, higienização, preenchimento 

de tabelas e formulários, apesar da nutricionista ter acompanhado as manipuladoras 

terceirizadas ou seletivas até a escola e apresentado para a equipe, porém, logo 

após a nutricionista sair, algumas relataram que houve falta de empatia, respeito e 

egoísmo por parte de algumas merendeiras que estão a mais tempo no serviço em 

ensinar as mais novas, mas por receio e necessidade do trabalho as merendeiras 

seletivas ficaram sem se manifestar para a gestão da escola. A conselheira Ana 

Lucia, ressaltou que ficou muito preocupada com os relatos que ouviu e por isso está 

socializando com o colegiado. A nutricionista Rosalia destacou que será voltado a 

entregar uma cartilha com orientações gerais sobre todo processo de funcionamento 

da merenda escolar para as novas manipuladoras, além disso, será tentado fazer 

treinamento com as merendeiras seletivas mais no início do ano, e também será 

orientado os gestores das unidades escolares para terem um olhar mais sensível ao 

setor e conversar com estes servidores antes de adentrarem nas cozinhas. A 

nutricionista Rosalia também destacou que a rede municipal tem apenas duas 

nutricionistas, o que dificulta realizar o acompanhamento nas escolas com mais 

frequência, fato que também contribui para acontecer esse tipo de situação. Com 

relação a quantidade de nutricionistas, a conselheira Michelene destacou que no ano 

anterior foi feito um ofício solicitando mais nutricionistas para auxiliar na demanda 

deste trabalho das nutricionistas da rede municipal, pois há uma tabela definida pelo 

Conselho Federal de Nutricionistas, que determina o número de nutricionistas em 

relação ao número de alunos atendidos e que em Lucas do Rio Verde, esse número 

está muito aquém do número estipulado. Além disso, as nutricionistas também 

atendem o programa Anjos da Escola. Assim, após o assunto ser amplamente 

debatido, ficou deliberado pelo conselho pleno por encaminhar um ofício para 

Secretaria Municipal de Educação, solicitando que a SME não contenha esforços 

para realizar a contratação de mais nutricionistas, já que a rede municipal de ensino 

atende hoje 11.321 alunos  e apresenta um quadro técnico com apenas duas 



nutricionistas e a demanda de trabalho que as nutricionistas têm a cumprir. Dando 

continuidade, a vice-presidente destacou que será realizado as visitas aos 

fornecedores e as cozinhas da escolas, sendo que em relação as visitas, a 

nutricionista Rosalia orientou aguardar um pouco mais para iniciá-las, pois o 

processo de licitação e pregão eletrônico se encerra final de agosto e talvez os 

fornecedores não sejam mais os mesmos. Já em relação as visitas nas cozinhas das 

escolas, o colegiado deliberou que será seguido o cronograma de visitas do 

Conselho Municipal de Educação, e que neste os conselheiros do Conselho de 

Alimentação Escolar irão realizar as visitas, de acordo com a disponibilidade de cada 

conselheiro. Também ficou acordado que será feita uma revisão na ficha das visitas 

aos fornecedores e as unidades escolares, de acordo com a legislação do FNDE, 

pois podemos realizar visitas e pontuar somente o que está dentro da alçada do 

CAE.  Com relação aos kits de alimentação, a conselheira Tânia destacou, que na 

reunião do comitê sobre o kit alimentação, seria entregue um kit aos alunos da 

creche caso não retornasse as aulas. Desta forma, como não retornou as aulas dos 

alunos do berçário, infantil I, infantil II, será feito aquisição dos alimentos para entrega 

dos kits. Será ofertado um kit a cada aluno matriculado e será adquirido frutas e 

verduras da agricultura familiar. Está prevista a entrega de um mil e setenta e um 

kits, e o recurso utilizado será do PNAE, pois o mesmo não poderá ser reprogramado 

para o ano seguinte. A equipe da merenda irá fazer os pedidos de compra dos 

produtos e, assim que terminar, passarão a previsão de entrega e a composição do 

kit.  A visitante Eliane destacou que o município está de parabéns em relação a 

distribuição do kit, pois acompanhou outros municípios em sua pesquisa, os quais 

faziam a distribuição de cartões para que os pais ou responsáveis fizessem a 

aquisição dos alimentos, destacou ainda que aqui se tem um acolhimento aos 

produtos oriundos da agricultura familiar e que a qualidade da merenda é muito boa. 

Concluída a pauta, a vice-presidente Heloisa 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 do CAE e pela vice-presidente 

do Colegiado. Participaram: Tânia Cristina Crivelin Jorra, Cesar Rodrigo Nitsche, 

Ana Lucia de Souza, Heloisa Helena Hamester Mertens, Vera Lucia Gasparetto 

Boaro, Rosália Bragagnolo, Hemilly Buratto, Wellington dos Santos Coelho, 

Michelene Rufino Amalio Araújo de Britto, Eliane Alves da Silva e Magali Pipper 

Vianna. 


