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MUNICIPIO DE VERA CRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 

ATA Nº 131 /2020 
Aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, 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, Liria Marcia Weiland e 

sua suplente Márcia Amon Wagner, Juliete Goecks Machemann Keller e Clari Teresinha Mattes. 

Ainda esteve presente Iris Lenz Ziani, professora responsável para realizar os serviços da Secretaria 

Executiva do CAE. A presidente, Cintia, saúda os presentes e solicita a leitura da ata anterior. A ata é 

lida e aprovada pelos presentes. Cíntia apresenta a pauta. Conversam sobre o Plano de Ação, onde 

surgem alguns questionamentos a respeito da limpeza e estado da roupa do funcionário/merendeira 

que por vezes é a mesma pessoa que realiza a limpeza, e que pode ser inevitável não sujar a roupa em 

determinados momentos, mas os conselheiros conversam que de qualquer forma a avaliação deve ser 

feita. Na sequência é questionado se algum conselheiro acompanhou a licitação, e eles respondem 

que não. Prosseguindo, os conselheiros finalizam a elaboração do Plano de Ação de 2020 do 

Conselho Municipal de Alimentação Escolar. Aprovam por unanimidade o Plano de Ação de 2020 do 

CAE e o mesmo será encaminhado ao gestor e publicado. Após levantam a questão sobre a 

informação que o CAE recebeu que os pães estão sendo entregues pela Padaria Imigrante e quem 

venceu a licitação foi a Fruteira da Roça. Questionam se isso pode e como ninguém tem 

conhecimento definem encaminhar ofício a SMED solicitando esclarecimento da legalidade quanto a 

entrega dos pães nas escolas, onde a empresa Fruteira da Roça venceu a licitação mas quem faz a 

entrega é a Padaria Imigrante. Definem que deveriam divulgar nos meios virtuais sobre o CAE e 

solicitam que a Sala dos Conselhos providenciem. Também irão solicitar ao Secretário de Educação 

para participar em reuniões de diretores das escolas para informar a importância do CAE e o papel de 

cada representação como também conversar sobre as dificuldades e ouvir sugestões quanto a 

alimentação escolar. Prosseguem, analisando a ficha do Roteiro de visitas às Escolas do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar – PNAE do Conselho Municipal de Alimentação Escolar, 

acrescentam uns itens e após definem e aprovam a ficha do Roteiro de visitas às Escolas do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar – PNAE de 2020. Conversam sobre os tecidos dos uniformes, onde 

Caroline Ortolan, nutricionista da alimentação escolar da gestão, esclarece dúvidas via Whatsapp dos 

conselheiros e diz que poderiam verificar com o Rotary a respeito. Iris diz que podem ser pegos os 

tecidos. Os conselheiros conversam que precisam verificar se tem esses tecidos e onde eles se 

encontram. Combinam de olhar os cardápios por e-mail e serão pauta na próxima reunião, assim 

como, o Relatório de Gestão Anual do PNAE e a licitação das duas chamadas públicas. A presidente 

pergunta se será realizada outra reunião neste mês, eles concordam e marcam para o dia 16 de março. 

Conversam sobre a denúncia recebida em 29 de dezembro de 2019 referente ao manipulador de 

alimentos que não utiliza máscara e possui barba, definem que o CAE irá realizar visita de 

monitoramento a escola para verificar a veracidade e encaminhar ao Secretário de Educação 

solicitamos providências cabíveis para resolver a situação junto aos manipuladores. Os conselheiros 

definem que irão solicitar a permissão ao gestor de poder participar nas reuniões de pais das escolas 

para divulgar o papel do CAE. Nada mais a tratar foi encerrada a presente reunião, lavrou-se a 

presente ata que após de lida e aprovada será assinada pela presidente e demais conselheiros. 

Município Vera Cruz, 04 de março de 2020. 


