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Aos quatro dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, ás oito e trinta 
horas, foi realizada uma reunião virtual através do grupo oficial no watts app do 
Conselho de Alimentação Escolar (CAE) para discutir sobre a composição do kit 
de merenda escolar a ser distribuído no mês de maio. A nutricionista Daiane 
Karine Dierings Bernardi deu abertura a reunião, solicitando a opinião dos 
conselheiros quanto à composição do Kit merenda a ser distribuído no mês de 
maio nas Escolas e Cmeis municipais aos alunos remotos e híbridos. Ficou 
definido na reunião do CAE no mês de fevereiro que os kits dos remotos seriam 
compostos pelos mesmos alimentos porém com o dobro da quantidade do kit dos 
híbridos. Para o mês de maio planejou-se oferecer pão caseiro da agricultura 
familiar. Seguindo o que foi acordado na reunião, os remotos teriam direito a dois 
pães e os híbridos a apenas um nos seus respectivos kits. Porém a nutricionista 
achou que oferecer dois pães no kit dos remotos seria muito e também poderia 
interferir na dificuldade de produção dos mesmos pelo agricultor familiar para 
atender a demanda das escolas e Cmeis. Sendo assim, sugeriu colocar apenas 
um pão caseiro em ambos os kits. Já os demais gêneros passariam a ser 
oferecidos em dobro aos remotos visto que os mesmos contemplarão o mês 
inteiro em que o aluno não frequenta a entidade presencialmente. Todos os 
membros do CAE se manifestaram a favor da ideia concordando com a proposta. 
Assim, não havendo outros assuntos a serem tratados encerrou-se a reunião. Eu, 
Daiane Bernardi, lavrei a seguinte ata que será assinada por mim e por todos os 
conselheiros.  


