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Aos vinte cinco dias de agosto de dois mil e dezesseis, às dez horas e trinta minutos, na sala do
Conselho de Alimentação Escolar, sito à Rua Jorge Rudge, nº61, 3º andar. Sala 22 – Vila
Isabel, Rio de Janeiro, CEP: 20550-220 reuniram-se os Conselheiros Titulares: Ana Cristina
Ferreira Mirrha, Solange Bergami, Lúcia França, Sidney Campos Neves e a Conselheira
Suplente: Luciana de Oliveira Vieira, como convidada a Coordenadora de Segurança Alimentar
da SEEDUC Srta. Lívia Ribera e o secretário administrativo Antonio de Carvalho. O
Conselheiro Heron justificou sua ausência por e-mail. Verificou-se quórum de 2/3 dos
conselheiros titulares para a realização da reunião, que tem como pauta: 1ª - Denúncia enviada
pela Conselheira Solange Bergami, que informa que no dia 12/08 foi emitida uma CI - Circular
Interna para as escolas da Rede Estadual, orientando a convocação de todos os servidores
grevistas e suspendendo o recesso escolar desses; Com isso, muitos professores iniciaram
reposição de aulas durante o recesso (a partir de semana passada). O que lhe trouxe alguns
questionamentos, pois a) Está sendo servida nas escolas somente "merenda fria", incluindo
suco e achocolatados prontos (industrializados, em caixinhas), alimento impróprio para
alimentação escolar; mesmo esta merenda fria, não está seguindo o cardápio que encontra-se
no site da SEEDUC; a variedade é mínima, são usados apenas alimentos que são prontos para
servir e muitas vezes, só um gênero; b) Mesmo a "merenda fria", precisa ser preparada,
manipulada e servida adequadamente e todas as Cozinheiras estão de recesso durante o mês de
agosto (isto estava previsto no Contrato com a Firma). Na prática, "alguém" da escola está
distribuindo, na maioria das vezes, de maneira inadequada. c) A situação se complica ainda
mais nas escolas de horário integral, onde os alunos não podem ficar sem a refeição. Como está
sendo resolvido pela SEEDUC este impasse; O 2ª item da pauta fala sobre a criação da
Comissão que irá elaborar o Edital para a eleição do CAE/RJ quadriênio 2017/2021; 3ª - Atas
pendentes 2015 e 2016; 4ª - Agendamento de visitas as UEs em setembro e 5ª - Informes
Gerais. A Presidente Ana Mirrha abre a sessão e passa à palavra a conselheira Solange
Bergami que aponta a preocupante situação que veio relatar, pois os alunos estão sendo
prejudicados por não receberem o devido atendimento do PNAE. Apresenta a discrepância do
cardápio disponibilizado nas escolas e o apresentado no site da SEEDUC. O corpo discente
dessa forma está recebendo alimentação inadequada para turmas de horário integral. Cita o alto
custo destas refeições, a falta de variedade e de manipuladores preparados, Ana Mirrha
apresenta denúncias recebidas pelo CAE/RJ por duas mães de alunos do CE Hispano
Brasileiro, onde é relatado a oferta de alimentação fria para turmas de horário integral, que
foram encaminhadas a Coordenação de Segurança Alimentação – CDSA/SEEDUC e tiveram
sua solicitação respondida no mesmo dia, com o retorno de alimentação quente e adequada e a
substituição por novas manipuladoras pela empresa responsável no dia seguinte. Convidada
pelo Conselho, a Coordenadora Lívia Ribera após ser informada da grave situação apresentada
anteriormente pela presidente e a conselheira Solange Bergami, informa que desde a posse do
novo Secretário e sua equipe, que devido a falta do Chefe de Gabinete e as mudanças ocorridas
na Assessoria de Comunicação - ASCOM, o site da SEEDUC não vem sendo atualizado, mas
as escolas tem recebido os cardápios normalmente. Explica que quanto à reposição, são duas
questões diferentes, pois a do CE Hispano Brasileiro foi uma escola que foi ocupada e existe
um “banco” de horas disponível para a reposição desses manipuladores. Com o reinicio das
aulas o seu funcionamento foi normalizado para cumprir o horário integral, já o problema
trazido pela conselheira Solange são de escolas que não foram ocupadas, onde a empresa
terceirizada e a SEEDUC haviam agendado anteriormente férias para esses funcionários no mês
de agosto e não contavam com essa reposição neste período. Com isso a CDSA/SEEDUC foi
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convocada a realizar um cardápio emergencial que atendesse esses alunos que teriam reposição
no período de agosto. Segundo ela, foi informada que não existe reposição em horário integral
e seriam utilizados alimentos prontos e de fácil manuseio, pois não seria ofertada refeições
devido a falta de manipuladores adequados. A conselheira Solange Bergami solicita que o
CAE/RJ peça essa informação por escrito a Coordenadora. Lívia Ribera que comunica não ser
a responsável por essa informação, mas encaminhará a solicitação ao setor responsável, assim
que recebe-la do Conselho. Aproveitando a presença da Coord. Lívia Ribera a Presidente
apresenta a nova Resolução SEEDUC nº5449 de 23 de agosto de 2016, que estabelece
diretrizes para o Programa de Alimentação Escolar da Rede Pública Estadual de Ensino e da
outras providências. Ana Mirrha pergunta se a Coordenadora foi chamada a discutir sobre a
nova Resolução SEEDUC e a Coordenadora informa que em alguns momentos sim e a tabela
utilizada para tomada de preços agora é a do TCE que é regionalizada, diferente da FGV. Os
conselheiros expõem suas preocupações, a primeira vista com a referencia de preços destinados
aos agricultores familiares e os contratos que já foram assinados. A Presidente sugere que essa
discussão seja realizada na próxima reunião e que até lá todos tenham lido e analisado melhor
os impactos desta Resolução. As conselheiras Solange Bergami e Lúcia França solicitam
apresentação dos novos cardápios a partir do mês de setembro do corrente ano, após publicação
da Resolução SEEDUC citada acima. Com a saída da Coordenadora Lívia Ribera, o Conselho
retoma sua reunião acatando sugestão do conselheiro Sidney Campos Neves, que vê urgência
em reiterar uma reunião com o Secretário para tratar do PNAE. Propõe um Oficio que deverá
conter todas as considerações pertinentes a essa reunião. Este deverá ser enviado aos
conselheiros para apreciação e posteriormente assinado pela presidente. A conselheira Solange
propõe outro Ofício a ser encaminhado a CDSA/SEEDUC solicitando as respostas necessárias
ao esclarecimento da oferta de gêneros alimentícios no período de agosto, o envio dos
cardápios de setembro até o término do ano letivo, esclarecimento da questão dos
manipuladores e da informação que a Coordenadora nos deu de que “não há alimentação nas
escolas em horário integral”, estes questionamentos deverão ser enviado por e-mail a fim de
agilizar a resposta até a próxima reunião do Conselho. O 2ª item da pauta - Comissão que irá
elaborar o Edital para a eleição do CAE/RJ quadriênio 2017/2021, ficou deliberado que cada
segmento terá um representante responsável pela construção do Edital; O 3ª item das Atas de
2015/2016 ficará para a próxima Reunião Ordinária; O 4º item de visitas as UEs ficará a cargo
da disponibilidade dos conselheiros e solicitação de transporte para atender o prazo dado ao
Ministério Público em reunião com a SEEDUC. O 5º item nos Informes Gerais o secretário
administrativo informa que recebemos através do Ofício 373/2016 CRCRJ-PRES a substituição
da conselheira Sônia Barbosa pela Srta. Sandra Helena Gonzaga Pedroso. Que ainda existe a
vacância do suplente Délio Marques da APAEP, devido a sua renúncia no final do ano de 2015.
Essas ausências e alterações devem ser consideradas para a composição da comissão que
elaborará o Edital para eleições do CAE/RJ. Nada mais a tratar, encerro esta ata e eu, Antonio
de Carvalho, que secretariei, lavro a presente que segue assinada por mim, pela Presidente e
demais Conselheiros.
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