
 
 

 

ATA Nº 004/2020 

 

 

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

 

 

Aos trinta dias do mês de julho 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, para discutir sobre: 

1- Oficio resposta ao Procurador da Republica que questionou sobre o acompanhamento da entrega do 

kit merenda, e o total de famílias atendidas, o setor responsável informou o numero de 2.745 de alunos 

da rede municipal e as inscrições foram: MAIO – 2.364, JUNHO – 2.395 e em julho chegou a 2.465, 

atingindo uma grande parte dos alunos.   Em relação às entregas, é possível constatar que a Prefeitura 

esta seguindo as normas de distanciamento social e uso de proteções devidas pelos funcionários para 

evitar o contagio do COVID 19, tanto que membros deste Conselho tem seus filhos em idade escolar e 

puderam confirmar estas informações na retirada dos kits. 

2 – A nutricionista Municipal comentou sobre a chamada publica realizada no dia 07 deste, na qual 

compareceu para sessão apenas um participante Assentamento São José CNPJ: 17710517/0001-77 

Com que atenderá o município neste ano seguindo as exigências da Lei nº 11.947,16/06/2009, 

Resolução/CD/FNDE nº 38/ de 16 de julho de 2009 e Resolução nº 06/08/05/2020. 

3 – A nutricionista Municipal trouxe para analise o extrato das contas do PNAE, onde consta até o 

presente momento que a Prefeitura recebeu R$ 251.148,01 sendo a previsão de 495.000,00 para este 

ano. Deste valor, já utilizou 141.765,25 e solicitou aprovação deste Conselho para distribuição também 

de um kit de produtos adquiridos da Agricultura Familiar para alunos das Escolas e Creches.  O que foi 

aprovado por unanimidade.   Ficando definido que no mês de agosto será entregue este kit juntamente 

com os kits de gêneros não perecíveis, reforçando que cada unidade escolar esta fazendo a entrega para 

seus alunos.    Nada mais havendo a tratar, deu-se por Encerrada o presente ata que será assinada por 

todos os presentes. 

 

 

Monte Aprazível, 30 de julho de 2020. 

 


