
ATA CAE 09/2021/CAE/LRV 

Aos vinte e um dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um às treze 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, justificou a ausência 

da Michelene Rufino Amalio Araújo de Britto e da Tânia Cristina Crivelin Jorra. Em 

seguida, a presidente Camila, informou que foi encaminhado com antecedência a 

ata nº 08/2021/CAE/LRV, para leitura prévia e neste será realizado a manifestação 

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

08/2021/CAE/LRV foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo, nos informes, a 

presidente Camila destacou os documentos recebidos: 1) Convocação para o 

Encontro virtual de Formação dos atores envolvidos na execução do PNAE – Lucas 

do Rio Verde/MT, que teve a participação de três conselheiras: Silvia Fabiane 

Krause, Tânia Cristina Crivelin Jorra e Heloisa Helena Hamester Mertens. Com 

relação a este evento, as conselheiras presentes informaram que foi esclarecedor e 

de grande aprendizado. 2) Edital de chamada pública nº 002/2021/Dispensa de 

Licitação nº 013/2021, no dia 13/09/2021, das 07:30 até as 08:00 horas. 3) 

Resolução CFN Nº 465, de 23 de agosto de 2010, dispõe sobre as atribuições do 

Nutricionista, estabelece parâmetros numéricos mínimos de referência no âmbito do 

Programa de Alimentação Escolar (PAE) e dá outras providências. 4) Convite da 

SME, para participar do Ato Cívico em comemoração ao 7 de setembro, às 7 horas. 

Dando continuidade aos documentos encaminhados, foram evidenciados os 

seguintes itens: 1) Ofício nº 07/2021/CAE, para SME, solicitando a contratação de 

mais nutricionistas, sendo destacado que até o momento não houve resposta ao 

ofício, 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 não condiz com a orientação do FNDE. 

Prosseguindo nas Matérias de Apreciação e Matérias de Deliberação, foram 

destacados os seguintes itens: 1) Edital de chamada pública nº 002/2021/Dispensa 

de Licitação nº 013/2021, no dia 13/09/2021, das 07h30min. até as 08h, a 

nutricionista Vania fez a apresentação dos novos fornecedores de acordo com a 

licitação sendo eles:  EMPRESA RIKA COMÉRCIO DE ALIMENTOS - EIRELI, com 

sede na Av. Ribeirão Preto, Nº 15, Sala 01, Bairro CPA 1, em Cuiabá, Estado de 



Mato Grosso, Telefone (65) 99668-7615, com os seguintes itens: Abacaxi, Brócolis, 

Chá de camomila, Louro, Abobrinha verde, Cacau 100%, Chá capim cidreira, 

Macarrão de sopa, Achocolatado diet, Carne de 1ª patinho, Colorau, Mamão 

formosa, Amido de milho, Carne bovina de 2ª  Coxa e sobrecoxa, Maçã, Açúcar, 

Cebola, Ervilha verde, Melancia, Beterraba, Cenoura, Feijão preto, Poncã, Bolacha 

de maisena, Chá mate, Fubá, Tomate, Bolacha sem lactose, Chuchu, Laranja e Óleo 

de soja. EMPRESA JEISON JHONATAN DA ROSA EIRELI, com sede na Av. Mato 

Grosso, n° 2927, Bairro Jardim Primavera, na cidade de Lucas do Rio Verde, Estado 

Mato Grosso, Telefone (65) 3549-4710, com os seguintes produtos: Abóbora 

paulista, Caqui, Fermento biológico, Ovo de galinha, Adoçante stevia, Carne moída, 

Flocos de milho, Peixe tambaqui, Alho, Carne suína, Fígado bovino, Proteína de soja, 

Aveia, Coco ralado, Gergelim, Queijo mussarela, Banana maçã, Cravo da índia, Leite 

sem lactose, Química melhorador, Banha de porco, Doce de frutas, Lentilha, Sal 

amoníaco, Batata inglesa, Doce de leite balde, Linguiça calabresa, Salsicha, Bebida 

láctea Doce de leite kg, Macarrão de arroz, Uva niagara, Biscoito diet, Erva doce, 

Manga, Uva vermelha, Biscoito polvilho, Farinha de mandioca, Manteiga, Bolacha 

sem gluten, Farinha trigo pronta, Margarina s/ lactose, Canela em pó, Farinha de 

trigo pura e Melão. EMPRESA J. F. A. KOCH & CIA LTDA, com sede na Rua 93, 

Quadra 89, n° 21, Bairro Morada da Serra, na cidade de Cuiabá, Estado Mato 

Grosso, CEP: 78056-058, Telefone (65) 98466-5597, com os seguintes produtos: 

Arroz, Bolacha salgada, Canjica e Polvilho azedo. EMPRESA COMERCIAL LUAR 

com sede na Av. Radialista Edson Luiz da Silva, Nº 1037, Bairro Tijucal, CEP: 

78.088-000 em Cuiabá, Estado de Mato Grosso, Telefone (65) 3665-5311, com os 

seguintes produtos: Açafrão, Leite de coco, Orégano e Polvilho doce. EMPRESA 

JAILSON ROSA com sede na Av. Mato Grosso, n° 2927, Bairro Jardim Primavera, 

na cidade de Lucas do Rio Verde, Estado Mato Grosso, Telefone (65) 3549-4710, 

com os seguintes itens: Extrato tomate. EMPRESA NAKAYAMA MERCADO 

EXPRESS LTDA, com sede na Av. Tancredo de Almeida Neves nº 170, Bairro Pico 

do Amor, Cidade de Cuiabá, Estado Mato Grosso, CEP: 78.065-005, Telefone (65) 

99942-4872, com os seguintes produtos: Farofa pronta, Leite UHT, Macarrão 

espaguete, Vinagre tinto, Feijão carioca, Macarrão parafuso, Noz moscada, Vinagre 

de álcool.  EMPRESA NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME, com sede na Av. das Flores, n° 334, 

Bairro Jardim Cuiabá, na cidade de Cuiabá, Estado Mato Grosso, CEP: 78043-172, 



Telefone (65) 3028-5500, com os seguintes produtos: Fórmula 1º segmento e 

Fórmula 2º segmento. EMPRESA COOPERRISO COOPERATIVA DOS 

PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE SORRISO - COOPERRISO, com 

sede na Rodovia MT 449, KM 10, em Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, 

com os seguintes produtos: Abacaxi, Berinjela, Melão, Polpa goiaba, Abóbora, 

moranga, Beterraba, Milho verde, Polpa maracujá, Abóbora cabotiá, Cenoura, 

Pepino, Poncã, Abobrinha, Cheiro verde, Pimentão, Quiabo, Acelga, Couve, 

manteiga, Polpa abacaxi, Repolho, Banana maçã, Limão, Polpa açaí, Rúcula, 

Banana nanica, Mamão formosa, Polpa acerola, Tomate, Banana terra, Mandioca, 

Polpa caju, Alface, Batata doce, Melancia e Polpa cupuaçu. A nutricionista Vânia 

destacou que foi feito o processo, e destes quatorze itens fracassaram, e será feito 

um novo pregão eletrônico para aquisição destes produtos, sendo eles: Café torrado 

e moído, Chocolate em pó, Ervilha seca partida tipo 1, Fermento em pó químico, Filé 

de peito de frango, Formula infantil de origem vegetal, Leite desnatado UHT, 

Margarina, Milho verde em conserva, Pepino do tipo caipira, Pimentão verde, 

Quirera, Repolho verde e Sal. 2) Sugestão de alteração na ficha de visitas das 

instituições de ensino. Acrescentar na ficha das visitas dois itens no tópico IV 

Manipulação e distribuição dos alimentos, sendo eles: 1) É realizar a coleta de 

amostras da merenda diariamente? 2) As sobras limpas (alimentos que ficaram na 

panela ou cubas que foram servidos) está sendo armazenado corretamente (sob 

refrigeração ou congeladas)?. As sugestões foram aprovados pelo colegiado por 

unanimidade. Dando continuidade, no expediente aberto, a nutricionista Vania 

destacou que, com relação aos kits de alimentação foram entregues para todas as 

crianças matriculadas que não retornaram as aulas presenciais, ou seja, para os 

alunos de berçário e infantil I e II, a nutricionista destacou que: foram entregues no 

CEI Aquarela 184 kits e não foram entregues 27 kits; no CEI Girassol foram 

entregues 117 kits e não foram entregues 23 kits; Na Creche Anjo da Guarda, foram 

entregues 228 kits e 9 não foram entregues; na Creche Irmãs Carmelitas foram 

entregues 219 kits e 37 não foram entregues; e, na Creche Menino Jesus foram 

entregues 274 kits e 15 não foram entregues, sendo entregues um total de 1022 e 

não entregues 111. A explicação com relação aos alunos que não foram retirar seus 

kits foi respondida pela conselheira Ana Lucia de Souza que ressaltou que existe 

alunos que estão matriculados no sistema, porém os responsáveis não atendem 

ligações telefônicas, e, por não estarem matriculados em fase obrigatória, muitos 



foram embora do município mas não pegaram transferência dos seus filhos, e os 

mesmos não podem ser retirados da lista dos matriculados do sistema sem 

autorização dos pais. A nutricionista Vania salientou que para a composição do kit 

foi levado em consideração os alimentos que compõem a alimentação que seria 

realizada na escola de acordo com sua faixa etária. Nesse kit foi priorizado os 

alimentos provindos da agricultura familiar e a oferta de alimentos perecíveis como 

a carne moída, frutas, legumes e verduras. A nutricionista Vania também destacou, 

que será entregue um novo kit aos alunos da creche do segmento que não retornar 

as aulas até o final do ano, sendo prevista esta entrega para o mês de novembro ou 

dezembro, neste kit será adquirido 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 deu os parabéns as 

nutricionistas pela iniciativa de preparar um cardápio alegre e saudável para as 

instituições que ofertam educação infantil na semana em que se comemora o dia da 

criança, substituindo assim doces e guloseimas que geralmente as instituições de 

ensino preparam para este fim. 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 do CME e pela presidente do Colegiado. Participaram: Silvia 

Fabiane Krauser, Ana Lucia de Souza, Klênia Muniz, Camila Moreira de Oliveira, 

Vera Lucia Gasparetto Boaro, Maria Vitória Damasceno Vicensoti, Heloisa Helena 

Hamester Mertens, Hemilly Buratto, Vania Satie Obana Haraki e Magali Pipper 

Vianna. 

 


