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Reuniões do Conselho de Alimentação Escolar – CAE 

Referentes às ações desenvolvidas no município de Nova Santa Rosa/PR durante à pandemia do novo coronavírus – COVID 19 em decorrência da 
suspensão das aulas por tempo indeterminado em toda rede municipal de ensino. 

 
ATA Nº 047/2020  

 

Aos oito dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às 10hs, foi realizada uma reunião virtual através do grupo oficial no whats app do 

Conselho de Alimentação Escolar – CAE. Tendo dois assuntos importantes a tratar.  

Primeiramente a nutricionista Jaqueline A. Alves comunicou que desde o início de setembro está sendo realizado um Plano de Ação de 

atendimento individualizado para alunos com dificuldades de aprendizagem nas atividades remotas. Com isso, estamos servindo merenda a esses 

alunos, utilizando os recursos do FNDE através do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE e recursos próprios do município, atendendo 

em torno de 50 alunos. Sendo então apresentado o cardápio que está sendo oferecido.  

Em seguida, explanou que em decorrência da suspensão das aulas, não foi possível a utilização das Fórmulas Infantis para Lactentes. Visto 

que este ano não teremos mais o retorno das crianças nos CMEIS, e não tendo mais alunos na faixa etária indicada, as mesmas não serão mais 

utilizadas. Visto também que a data de validade não comporta o aguardo do próximo ano letivo, optou-se em realizar a doação para que possam 

ser bem aproveitadas, não ocorrendo o desperdício. Desta forma, foi sugerido doar 46 latas de Fórmula Infantil para Lactentes para a Assistência 

Social do Município, para que possam ser repassadas às crianças do munícipio que precisam.  

A votação ocorreu tendo a aprovação unanime de todos. Podendo assim dar sequência na doação. Nada mais havendo para o momento, 

eu Jaqueline A. Alves lavrei a seguinte ata, após lida, aprovada e assinada por mim e demais conselheiros. 

 


