CAE - Conselho de Alimentação Escolar
ATA 174/CAE/2019

Aos dezoito dias do mês de março de dois mil e dezenove, às dezenove horas,
nas dependências do SINTERMUT, realizou-se uma reunião ordinária do
Conselho Municipal de Alimentação Escolar – CAE, com a presença do
Presidente Francisco Fernandes Souza, das conselheiras Karin de Souza
Pereira, Claudia Antonicci e dos suplentes Clineide Maria Silva, Maria de Oliveira
Ricardo, Maria Helena Bornelli, Sandra R. Medeiros Nazário e Rudmir Damian.
O Presidente Francisco Fernandes Souza agradeceu a presença de todos e
solicitou a leitura da pauta da reunião: Leitura e aprovação da ata anterior; *
Correspondências recebidas: Relatórios de prestação de contas do PNAE referente
aos meses de setembro/outubro/novembro e dezembro/2018; *Aprovação dos
relatórios de prestação de contas do PNAE/2018, para posterior envio de Parecer ao
FNDE através do SIGECON e para a Controladoria do Município; * Assuntos gerais.
Logo após, houve a leitura da Ata da reunião anterior, que foi aprovada e assinada

pelos presentes. Em seguida, as conselheiras Claudia e Karin repassaram
informações sobre as visitas que aconteceram no final do ano passado em duas
Escolas Estaduais que sedem espaço para o funcionamento de algumas turmas
de pré I e Pré II da rede municipal. As conselheiras sentiram resistência para
entrar na unidade escolar, mas após a identificação conseguiram realizar a visita
e constataram que a alimentação escolar estava disponível para todos as
crianças em quantidade suficiente. Perceberam que são poucos alunos
atendidos e conversaram com as professoras dessas turmas que relataram que
estão se sentindo deixadas de lado, trabalham isoladas, pois não se entrosam
com a equipe das escolas estaduais e também estão em outro ambiente do CEI
que são vinculadas. Na sequência os conselheiros debateram sobre as sobras
de alimentos frequentes nas unidades escolares. A Conselheira Karin relata que
após a troca do cardápio deste ano e com as novas exigências para obediência
ao mesmo, está percebendo que as merendeiras não estão tendo o bom senso

de organizar a quantidade de comida preparada e utilizar as sobras limpas,
jogando no lixo e causando desperdícios. Reforça que a orientação é para
seguir o cardápio, mas não é para jogar comida fora. Relata ainda que, de
acordo com sua percepção pessoal, o selo de qualidade teve um impacto
negativo no comportamento das merendeiras. O Presidente Francisco diz que o
saldo do projeto é positivo e o Departamento de Alimentação Escolar não deve
deixar o projeto morrer por conta da minoria que resiste. O ideal seria sentar e
resolver as pendências para aprimorar e melhorar a qualidade da alimentação
escolar na rede municipal. Finaliza parabenizando a Conselheira Karin pelo
lançamento do projeto Selo de Qualidade. Com a palavra, a Conselheira Karin
comunica que a licitação desse ano acontecerá no próximo dia vinte e um e que
a partir desse ano, acontecerá a descentralização da alimentação escolar, onde
todos os produtos serão entregues pelo fornecedor diretamente nas unidades
escolares e o estoque será desativado. Com essa nova forma de entrega de
alimentos, Karin relata que já orientou as gestoras para controlar os produtos,
pois o fornecedor não entregará produtos toda semana. Vai demandar mais
trabalho para o departamento de alimentação escolar por que faz-se necessário
acompanhar e fiscalizar as entregas. Na sequência, os conselheiros analisaram
os relatórios de prestação de contas do Programa Nacional de Alimentação
Escolar – PNAE, referentes aos meses de setembro, outubro, novembro e
dezembro de dois mil e dezoito. Considerando a Resolução que rege o PNAE e
após análise dos relatórios de execução dos recursos repassados ao município
de TUBARÃO, os conselheiros resolvem APROVAR as contas relativas ao
exercício de dois mil e dezoito do PNAE, com emissão de Parecer solicitado
pela Controladoria do município que será encaminhado para o Tribunal de
Contas do Estado de Santa Catarina. Registra-se que tão logo o Parecer Conclusivo
do PNAE esteja disponível para o preenchimento no SIGECON (Sistema de Gestão de
Conselhos), o Presidente Francisco fará o preenchimento e envio do Parecer
Conclusivo APROVANDO a gestão e a prestação de contas da Entidade Executora dos
recursos do PNATE, do exercício de dois mil e dezoito. Nada mais havendo a tratar a

reunião foi encerrada. Esta ata após lida e aprovada foi assinada pelos
conselheiros presentes:
Francisco Fernandes Souza –
Claudia Antonicci –
Clineide Maria da Silva Karin de Souza Pereira –
Maria Helena Bornelli Maria de Oliveira Ricardo Rudmir Damian
Sandra R. Medeiros Nazário -

