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Aos seis dias do mês de março 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, Leila Adriane 

Adiers Griebel, Liria Marcia Weiland, Clari Teresinha Mattes e sua suplente Juliete Goecks 

Machemann Keller e Geraldo Back e Caroline Ortolan e Iris Lenz Ziani, professora de apoio 

administrativa. Inicialmente a presidente, Cintia Jaqueline Silveira, saudou os presentes e apresentou 

a seguinte pauta: Plano de Ação do CAE, Ficha de avaliação nas visitas. Continuaram a elaboração 

do Plano de Ação do CAE de 2019 e após aprovaram o mesmo, que será encaminhado ao gestor do 

PNAE e publicado no site. Na sequencia analisaram a Ficha de avaliação nas visitas as escolas e 

complementaram a mesma. Os conselheiros aprovam a ficha do ROTEIRO DE VISITAS ÀS 

ESCOLAS: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - 2019 por 

unanimidade. Prosseguindo analisaram os seguintes documentos referente ao processo de aquisição 

de alimentos do Programa de alimentação escolar da: - Chamada Publica 001/2018 – Dispensa 

01/2018, referente a aquisição de alimentos da agricultura Familiar para as escolas municipais e 

filantrópicas; - Chamada Publica 003/2018 – Dispensa 012/2018, referente a aquisição de cuca, bolo  

e pão de aipim da agricultura Familiar; - Pregão presencial 085/2017 referente a aquisição de 

alimentos perecíveis e não perecíveis para as EMEIs e EMEF São Francisco; - Pregão presencial 

105/2018 referente a aquisição de alimentos perecíveis para as EMEIs e EMEF São Francisco; - 

Chamada Publica 005/2018 – Processo Administrativo licitatório nº 138/2018, referente a aquisição 

de alimentos para EMEIS e EMEF São Francisco diretamente da agricultura Familiar; - Chamada 

Publica 0045/2018 – Processo Administrativo licitatório nº 132/2018, referente a aquisição de 

alimentos para as escolas municipais e filantrópicas através da agricultura Familiar; - Chamada 

Publica 002/2018 – Dispensa 02/2018, referente a aquisição de alimentos da agricultura Familiar para 

as EMEIs e EMEF São Francisco; a relação dos empenhos e respectivas notas. Os documentos foram 

analisadas e nada foi constatado. Os conselheiros irão aguardar até que o CAE precisa emitir parecer 

do PNAE. Com o adiantado do horário fica para a próxima reunião o planejamento para as reuniões 

junto aos pais nas 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, 06 de março de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


