
 
 

 

ATA Nº 002/2020 

 

 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 2017 à 2021. 

 

 

Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, às dez horas no Departamento 

Municipal de Educação, rua Duque de Caxias, 763, Centro, nesta Cidade, reuniram–se membros do 

CAE sob a Presidência de Lucilena Maria de Almeida Oliveira, seguindo as normas do Decreto 

Municipal nº 057-2020, que trata de medidas de prevenção a pandemia do COVID 19, para alguns 

esclarecimentos sobre a execução do PNAE durante a pandemia. Forma nos enviados orientações, a 

lei nº 13.987 de 07 de abril de 2020 e a resolução nº 02 de 09 de abril de 2020. Fizemos as leituras e 

a nutricionista Giovanna nos esclareceu sobre as providencias a serem tomadas no momento pelo 

município referente a Alimentação Escolar. No momento o prefeito optou por montar kits contendo 

itens já licitados. O kit será composto de: 01 pct de arroz de 5kg, 2 kg de feijão, 1 kg de fubá, 01 

frasco de óleo, 01 pct de bolacha de 400 g, 01 pct de macarrão de 500g, 01 sachê de molho de 

tomate, 1 kg de açúcar de 1 kg, 01 kg de farinha de trigo e 4 litros de leite. Sendo estes kits 

entregues por meio de cadastro feito pelas famílias que mostrar interesse em receber. Esses 

cadastros foram feitos na escola em que está matriculado o aluno e será entregue lá mesmo. Cabe 

ainda ressaltar que a nutricionista orientou que o prefeito fez a opção de pagar usando o recurso 

próprio ao invés de usar o recurso vindo do governo federal (PNAE). Num segundo momento serão 

licitados kits já prontos e entregues ponto a ponto nas unidades escolares. Nada mais havendo a 

tratar, deu-se por Encerrada a presente ata, que será assinada por todos os presentes. 

 

 

Monte Aprazível, 27 de abril de 2020. 

 

 


