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ATA Nº 125 /2019 

Aos sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às 18h, reuniram-se na Sala de 

reuniões dos Conselhos Municipais de Vera Cruz-RS, situada na Avenida Nestor Frederico Henn, 

1645, Vera Cruz – RS, para reunião ordinária do Conselho Municipal de Alimentação Escolar, os 

seguintes conselheiros titulares e suplentes: Cintia Jaqueline Silveira, Dilceu Moraes, Márcia Amon 

Wagner suplente de Liria Marcia Weiland, Leila Adriane Adiers Griebel, Juliete Goecks Machemann 

Keller suplente de Clari Teresinha Mattes e Jeferson Klunk. . E Iris Lenz Ziani da Sala dos Conselhos 

e Caroline Ortolan, nutricionista da gestão. A presidente, Cintia, saúda os presentes e solicita a leitura 

da anterior. A ata é lida e aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes. Cintia lê a ata 

84/2016, a qual foi redigida com a participação do CECANE, onde houve o apontamento de várias 

questões, tais como: 1) articulação da vigilância e a educação e o CAE; 2) estrutura das escolas; 3) 

Uniforme das manipuladoras; 4) número das nutricionistas; 5) exame médico anual das 

manipuladoras; 6) limpeza das caixas de agua semestral; 7)quadro técnico de nutricionistas; 8) 

regimento interno do CAE; 9) cálculo adequado do cardápio; 10) lixeiras; 11) toucas; 13) Elaboração 

de manual de boas práticas exclusivo para cada escola; 14) aquisição de telas nas portas e janelas em 

cada escola. Cintia sugere que devíamos ter uma planilha de acompanhamento, para verificar e 

acompanhar o que já foi atendido e o que não. Todos concordam com a planilha. Analisam os itens e 

verificam que: 1) articulação da vigilância sanitária e a educação e o CAE: Solicitam para que a Iris 

convide a vigilância sanitária para a próxima reunião e verificar as Escolas que possuem alvará 

sanitário; 3) Uniforme das manipuladoras: Caroline, nutricionista informa que atualmente esta sendo 

providenciado a confecção dos uniformes a partir de um tecido que receberam doado; 4) Número das 

nutricionistas e 7)quadro técnico de nutricionistas : Ainda não aumentou o quadro sendo assim não o 

suficiente conforme o número de alunos, irão verificar na próxima reunião se irão informar o 

Secretario de Educação; 5) exame médico anual das manipuladoras: Caroline, a nutricionista relata 

que algumas realizaram o exame a partir de uma parceria da SMS e a UNISC;  6) Limpeza das caixas 

de agua semestral: Esta sendo realizada a limpeza das caixas a partir da licitação realizada pelo 

SMED; 8) regimento interno do CAE: Foi realizada a alteração da Lei e do Regimento Interno que foi 

aprovado em 2017 a alteração. 9) cálculo adequado do cardápio: Tem o cardápio por escola com o 

valor nutricional. Os itens 2) estrutura das escolas 10) lixeiras; 11) toucas; 13) Elaboração de manual 

de boas práticas exclusivo para cada escola e 14) Aquisição de telas nas portas e janelas em cada 

escola serão acompanhados através da planilha para no final do ano para averiguar a situação. 

Prosseguindo, são relatados as visitas realizadas junto as Escolas Imigrante e a Escola Anchieta e 

elaborado o parecer que será encaminhado as respectivas escolas. Nada mais a tratar foi encerrada a 

presente reunião, eu Iris Lenz Ziani, redigi a presente ata que após de lida e aprovada será assinada 

pela presidente e demais conselheiros. Município Vera Cruz, 07 de agosto de 2019. 


