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MUNICIPIO DE VERA CRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 

ATA Nº 130 /2020 
Aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, 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, Liria Marcia 

Weiland e sua suplente Márcia Amon Wagner, Leila Adriane Adiers Griebel, Juliete Goecks 

Machemann Keller suplente de Clari Teresinha Mattes e Cristian Wagner. Também se fez presente 

Caroline Ortolan, nutricionista da alimentação escolar da gestão. A presidente, Cintia, saúda os 

presentes e solicita a leitura da ata anterior. A ata é lida e aprovada pelos presentes. A presidente 

conta que participou da reunião do COMUDE e que o questionamento que ela faz é o que o CAE 

pode fazer para melhorar a alimentação dentro das casas, e é dito que uma maneira de conseguir era 

citar passos de uma alimentação saudável, que isso seria possível e tem grande possibilidade de 

melhorar a alimentação das pessoas. Na sequência, eles conversam sobre as escolas este ano só será 

permitido que os alunos levem alimentos saudáveis, caso não queiram levar tem o lanche da escola 

disponível, mas levar alimentos prejudiciais a saúde não será permitido, pelo bem-estar dos alunos. 

Em seguida, conversam sobre o ofício que será encaminhado ao secretário, solicitando que o mesmo 

tome as devidas providências em relação aos acontecidos na EMEI Pingo de Gente que vem se 

repetindo e nada é mudado. Após a presidente passa a palavra para Caroline que entrega o plano 

anual de Gestão e fala sobre os cardápios do ano de 2020. Eles conversam sobre realizar uma visita 

aos fornecedores, em um sábado a tarde, e conversam sobre um fornecedor em específico que seria 

viável e que seria um bom aprendizado conhecer um pouco mais do local, e que esse dia constaria 

como reunião. Decidem que é preciso verificar, e após verificado será dado retorno pelo grupo do 

Whatsapp, depois que soubessem se poderia ser realizada a visita em um sábado e se não haveria 

problemas para o fornecedor recebe-los. Em seguida, é realizada a leitura do Plano Anual e depois 

eles conversam sobre, inclusive falam sobre divulgar no Facebook informações sobre o CAE, para 

que as pessoas tomem conhecimento deste conselho, falar sobre como ele funciona, por quais 

representações ele é composto e assim buscar a atenção do público, outra opção seria colocar folhetos 

com as mesmas informações nos murais das escolas, caso elas permitissem. Também conversam 

sobre as caixas d´água, pois se não tenham colocado, será debatido em reunião, colocado em ata e 

novamente falado com o secretário. É contado que outra empresa assumiu a limpeza das caixas 

d´água, e que já surtiu efeitos notáveis, reparou a diretora de uma escola que inclusive eles tiveram 

mais cuidado e foram mais atenciosos no processo de limpeza. Decidem que o Check list ficará para a 

próxima reunião. Nada mais a tratar foi encerrada a presente reunião, lavrou-se a presente ata que 

após de lida e aprovada será assinada pela presidente e demais conselheiros. Município Vera Cruz, 05 

de fevereiro de 2020. 


