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Aos oito dias do mês de maio 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, Samia Nassere suplente de Dilceu 

Moraes, Liria Marcia Weiland, Clari Teresinha Mattes e Leila Adriane Adiers Griebel. A presidente, 

Cintia, saúda os presentes e solicita a leitura das anteriores. As atas são lidas e aprovadas por 

unanimidade pelos conselheiros presentes. Cintia informa que a pauta é a seguinte: Plano Anual de 

Trabalho do PNAE Vera Cruz (RS) – Ano de 2019; Cardápio; Visitas as escolas e diversos. Clari fala 

que na reunião com os diretores das escolas de ensino fundamental onde o Conselheiro Dirceu falou 

aos diretores sobre o CAE e da importância que seria que quando tivesse reunião dos pais do CAE 

poder participar para falar sobre o papel do CAE e da importância da alimentação. Clari e Leila 

relatam que notou quando chegaram na EMEI Vovô Adail que primeiramente notaram uma aversão, 

mas após de conversarem foram sendo melhores acolhidas, na qual tiveram oportunidade de 

experimentar a sopa oferecida aos bebês. Clari acha que nas visitas anteriores do CAE as escolas 

deixou uma marca de cobrança e de fiscalização e isto tornou o CAE com uma imagem não positiva. 

Cintia esclarece que o CAE sempre foi a favor que a legislação fosse cumprida e relata que com o 

tempo que esta como conselheira, presenciou a evolução e isso interfere agora, que muitas questões já 

estão solucionadas, dando a impressão que o CAE é mais ameno porque não tem coisas para apontar. 

Samia complementa que o papel do CAE é de fiscalizador e não se pode passar o olho, pois somente 

assim conseguimos avançar e o CAE sempre cumpriu com o seu papel e auxiliou muito nos avanços, 

lembrando de quanto auxiliou para que o gestor implantasse certas questões.   Cintia reforça que se 

teve um avanço comparando os últimos dez anos. Cintia diz que devemos trabalhar para que as 

informações cheguem mas não deixar de cumprir o papel do CAE. Clari diz que as merendeiras se 

acharam importantes com a visita delas, que ela e a Leila conseguiram fazer com que as merendeiras 

percebessem que estão aí para auxiliar e não para punir. Cintia diz que é bom o vínculo com respeito, 

mas não deixando passar o que deve ser cumprido. Samia diz que o CAE foi fundamental para com o 

fortalecimento do nutricionista. Clari relata que na EMEI Vovô Adail tudo estava limpo e organizado, 

todos os produtos em dia, somente tinha grande quantidade de mel e melado mas elas disseram que 

veio junto os pedidos mas seriam usados sem perder a validade. O que presenciaram e as merendeiras 

relataram que falta papel toalha, sabonete líquido, toucas, enfim material de higiene. Tem alvará da 

vigilância Sanitária com data de validade até 26/09/2019. Concluem que a reunião com os diretores 

foi positiva, pois na visita percebeu-se a diferença. Clari diz que autorizaram a participação do CAE 

com os pais. Cintia fala das visitas que nos próximos dias tem disponibilidade de realizar visitas. 

Clari e Liria relatam que a criação do grupo das merendeiras com a nutricionista foi um avanço pois 

ali elas trocam informações  sobre a disponibilidade de alimentos e também se tem sobrando e estão 

prestes avançar. Cintia questiona quem conseguiu se inscrever no curso. Clari coloca que se inscreveu 

mas não iniciou ainda. No processo da licitação ninguém conseguiu acompanhar neste mês. Os 

cardápios Cintia diz que foram encaminhados por e-mail, mas na próxima reunião serão conferidos, 

pois não temos os mesmos impressos. Na sequencia, analisam o Plano Anual de Trabalho do PNAE 

Vera Cruz (RS) – Ano de 2019, onde percebem que o Plano é igual as anteriores, onde constatam que  

a Educação nutricional só será nas escolas do Centro e acham que deveria ser realizada nas escolas 

dos bairros e da zona rural. Também constataram que os anos se referem a 2016 e 2018 que deve ser 

erro de digitação. Samia relata que o NASF da Secretaria de Saúde está com um projeto que iniciará 

nas escolas que será com os oitavos e nonos anos, pois a saúde monitora os dados desde 2012 e por 

isso será usado esta faixa etária. Samia relata as atividades do NASF. Sugerem que os grupos 



deveriam ser em horários diferenciados porque as pessoas trabalham e os adolescentes estudam de 

manhã. 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, 08 de maio de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


