
MUNICIPIO DE VERA CRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 

ATA Nº 102 /2017 

 

Aos oito dias do mês de novembro 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, Cintia Jaqueline Silveira, Cristian Wagner suplente de Geraldo Back, Marco 
Aurélio Roesch, Alberto Evangelho Pinheiro, Vanessa Schmitt Petry e sua suplente  Tânia Marisa 

Jost e Dilceu Moraes e Caroline Ortolan, nutricionista e Iris Lenz Ziani, secretaria executiva ambas 
da Secretaria Municipal de Educação. 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, os conselheiros relataram as visitas realizadas nas seguintes 

escolas: EMEF Júlio de Castilhos, EMEF São Francisco, EMEI Sabor de Alegria e EMEI Vovô 
Adail. Após os relatos elaboraram os pareceres e relatórios de visita e monitoramento. As vias dos 

pareceres e dos relatórios de visitas serão encaminhados a escola, e ao secretário Municipal de 
Educação. Na sequencia, organizaram o cronograma das oito escolas que ainda faltam serem visitadas 

e monitoradas, e as mesmas serão enviadas pelo grupo no WhatsApp. Também foi falado da 
capacitação do CECANE que acontecerá em Porto Alegre onde, onde verificou-se quem poderia ir e 

participar pelo CAE. Os conselheiros colocaram que algumas merendeiras relataram que quando 
termina o gás, demora para ocorrer a reposição e levantou-se a sugestão de ter dois botijões nas 

escolas um para uso e outro para reposição. Foi lido o comunicado nº CA038187/2017 FNDE onde 
consta que houve a emissão de R$ 7.324,20 (sete mil, trezentos e vinte e quatro reais e vinte 

centavos) pelo FNDE no PNAE - alimentação escolar – pré-escola. Nada mais a tratar foi encerrada a 
presente reunião, e eu, Iris Lenz Ziani, redigi a presente ata que será assinada pela presidente e 

demais conselheiros. Município Vera Cruz, 08 de outubro de 2017. 
 

 
 

 


