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Aos dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às dezoito horas, reuniram-se na Sala 

dos Conselhos Municipais, situada na Avenida Nestor Frederico Henn, 1645, Vera Cruz – RS, para 

reunião ordinária do Conselho Municipal de Alimentação Escolar, os seguintes conselheiros: Rocheli 

Wagner, Geraldo Back, Alberto Evangelho Pinheiro, Cintia Jaqueline Silveira e Dilceu Moraes e Iris 

Lenz Ziani e Caroline Ortolan para servir de apoio executivo aos conselheiros. Inicialmente a 

presidente, Rocheli, saudou os presentes e solicitou a leitura da ata da reunião anterior que foi lida e 

aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes. Prosseguindo a comissão relatou a visita de 

monitoramento realizada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Ernesto Wild, e na sequência 

elaboraram o Parecer que será encaminhado a escola e ao Secretário Municipal de Educação. A 

comissão relatou a visita de monitoramento realizada na Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Sagrado Coração de Jesus, e na sequência elaboraram o Parecer que será encaminhado a escola e ao 

Secretário Municipal de Educação. Também relataram a visita de monitoramento realizada na Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro II, e na sequência elaboraram o Parecer que será 

encaminhado a escola e ao Secretário Municipal de Educação. A nutricionista relatou que fizeram o 

custo da alimentação escolar por aluno individual por escola, pela primeira vez e se constatou que 

varia muito e nas escolas com menos alunos na maioria é muito mais alto o custo aluno. A 

conselheira Cíntia lembrou da sugestão de se fazer uma reunião/treinamento com os diretores das 

escolas para receber orientação básica sobre a manipulação dos alimentos para poderem orientar os 

manipuladores de alimentos das escolas, bem como, esclarecer o papel e a legislação do CAE. Com o 

adiantado da hora a presidente agradeceu a presença de todos, e as próximas visitas serão combinadas 

no grupo do whatsapp. Foi encerrada a presente reunião e nada mais tendo a acrescentar redigi a 

presente ata que será assinada pela presidente e demais conselheiros. Município Vera Cruz, 02 de 

agosto de 2017.  


