
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR - CAE 

Ata da Primeira Reunião Ordinária do Conselho do CAE do Município de Agudos do Sul, 

em 24 de abril de 2018. 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de 2018 (dois mil e dezoito), na sala de reuniões 

dos Conselhos Municipais de Agudos do Sul, situada na Rua José Bencz, n° 24, sala 2, Centro, 

nesta cidade de Agudos do Sul, Estado do Paraná, às 13h (treze horas), reuniram-se os 

membros do Conselho de Alimentação Escolar de Agudos do Sul, com assinaturas constantes 

na lista de presença, onde se verificou a presença de 07 (sete) participantes. A Presidente da 

Mesa Daiane Cristine Munhoz inicia os trabalhos cumprimentando à todos e verifica que há 

Quórum Legal para dar continuidade à reunião. A Secretária Executiva dos Conselhos Municipais 

procede com a leitura da ata anterior que uma vez lida foi por todos aprovada. Em seguida é feita 

a apresentação dos alimentos da COPACOL - SUL (Cooperativa dos produtores rurais de 

Agudos do Sul), que estão incluídos no cardápio da Merenda Escolar, via Agricultura Familiar. 

São muitos produtos desde, pães, doces, bolos, geleias, frutas, verduras e suco de uva natural. 

Alguns dos produtos são degustados e aprovados pelo CAE como sendo fonte de vitaminas e 

nutrição, segundo Luana Ferreira Harmuch, Nutricionista do Município e que elabora cardápios 

para as escolas e também adquire os alimentos. A Senhora Presidente fala que acompanha toda 

a alimentação servida na escola através de sua filha, onde faz elogios a merenda escolar. A 

Nutricionista Luana complementa falando que considera todos os níveis de nutrientes de cada 

alimento e que sejam supridas as necessidades dos alunos, visto que tem muitos alunos que 

tem apenas essa refeição como fonte de vitaminas, pois em suas casas, não há muita opção de 

alimentos; porém trata-se de uma porcentagem bem pequena de alunos que estão nessa 

condição. Os demais conselheiros também relatam que a merenda escolar do Município é muito 

boa e bem diversificada, elogiando os itens apresentados e falando dos demais produtos que a 

compõem. Em seguida é feito a análise dos gastos referentes ao ano de 2017 dos recursos da 

merenda escolar. Esta Prestação de Contas já estava em poder dos conselheiros que haviam 

verificado. Nada tendo encontrado de irregularidades, ficando APROVADA A PRESTAÇÃO DE 

CONTAS DOS RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO ANO DE 2017. Em 

seguida foi solicitado que seja feito alteração na composição do CAE devido ao falecimento do 

conselheiro Sergio Marcio Figueira. Também deverá ser nomeado outro membro representando 

o Poder Público, pois a conselheira Hedwiges  Schwetler está prestando serviços em outro 

município. Nada mais havendo a ser tratado, encerra-se a reunião. Para constar, eu, Maria 

Sebastiana Mielke da Rocha, Secretária Executiva dos Conselhos Municipais, lavrei esta ata que 

será assinada por mim e pela Presidente da Mesa, Senhora Daiane Cristine Munhoz. 


