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Aos cinco dias do mês de julho 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, Vanessa Schmitt Petry e sua suplente Tânia Marisa Jost, Alberto Evangelho Pinheiro, Marco 

Aurélio Roesch, Cintia Jaqueline Silveira e Dilceu Moraes e Iris Lenz Ziani para servir de apoio 

executivo aos conselheiros e Claudio Stoeckel, Secretário Municipal de Educação. Inicialmente a 

presidente, Rocheli, saudou os presentes e agradeceu a presença do Secretário e solicitou a leitura da 

ata da reunião anterior que foi lida e aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes. 

Relatou-se ao Secretário de Educação as questões que sempre se repetem nas escolas, ano após ano, 

parecendo que não adianta encaminhar os pareceres e que os mesmos nem são lidos pelas escolas 

pois não ocorrem melhoras. Também colocaram as escolas onde houve uma mudança positiva, como 

também os conselheiros colocaram que entendem a dificuldade onde o professor é o faz tudo. Mas 

tem questões básicas que não poderiam se repetir. Foi lido o informativo enviado pela nutricionista 

reforçando as questões que devem ser observadas na alimentação escolar. O Secretário colocou que 

fica feliz em saber que em algumas escolas houve um progresso, como também ressaltou que o 

município investe muito recurso próprio na alimentação escolar para poder estar oferecendo 

qualidade aos educandos, como também é parceiro em resolver essas questões em conjunto. 

Discutiram e surgiram ideias sobre como proceder para solucionar as questões que sempre se 

repetem, ficando proposto que se dará uma ênfase na eliminação de alimentos vencidos, pois agora a 

Nutricionista terá uma colega contratada via cargo comissionado para auxiliar a mesma num total de 

40 horas, para terem mais tempo e estarem mais perto das escolas (in loco). Claudio disse que nas 

revisitas gostaria de ir junto para fortalecer a importância do CAE. Claudio colocou que na região das 

escolas de Ferraz terá uma merendeira volante, sabe que não é o ideal, mas melhora. Foi combinado 

que sempre que houver qualquer melhoria na escola ou aquisição de equipamentos relacionadas a 

alimentação escolar terá a avaliação ou a apreciação da Vigilância Sanitária, para conseguir a 

concretização dos alvarás sanitários. Foi sugerido em ter uma central de produção de alimentos. Na 

sequencia apresentado os comunicados recebidos do FNDE nº CA015817/2017, CA010357/2017 e 

CAO018562/2017. Agradecendo a presença de todos, foi encerrada a presente reunião e nada mais 

tendo a acrescentar redigi a presente ata que será assinada por mim e por todos os presentes. 

Município Vera Cruz, 05 de julho de 2017.  


