Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Educação
Conselho de Alimentação Escolar – CAE/RJ

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA
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Aos doze dias do mês de novembro de dois mil e quinze, às quatorze horas e quarenta minutos,
na sala do CAE/RJ, localizado nas dependências da Secretaria de Estado de Educação do Rio
de Janeiro, sito à Rua da Ajuda, nº 5, 5°andar - Centro - Rio de Janeiro/RJ, reuniram-se os
Conselheiros Titulares: Ana Cristina Ferreira Mirrha, Elaine Costa, Sidney Campos Neves,
Solange Bergami, Lucia França Santos e Conselheiros Suplente: Heron Handryção Barbosa e
Araci Gomes de Oliveira. Participou também, o Assistente Administrativo Antonio de
Carvalho. Aberta a sessão constatou-se quórum para a realização da mesma. Foi lida a pauta,
1º- Leitura e análise para aprovação das Atas de 2015; 2º - Agenda de
visitas/programação para atendimento das demandas atrasadas do MPRJ; 3º Atendimento a solicitação da ASJUR/SEEDUC – Regimento Interno e publicação das
Atas 2014 e 4º- Informes Gerais. A presidente Ana Mirrha iniciou a reunião solicitando
inversão da pauta, devido ao comunicado dos representantes da APAEP de atraso devido ao
engarrafamento do trânsito no Centro da Cidade. Ana apresentou a resposta da Coordenadora
Lívia Ribera (CDSA) quanto ao Ofício nº 911/2015 – COMAV/CGPAE/DIRAE/FNDE
enviado à Secretaria de Educação, quanto ao seguinte aspecto “falta de alimentação escolar
aos alunos do CIEP 388 Lasar Segall, localizado no Município de Belford Roxo”. Lívia
Ribera Informa que a referida unidade escolar oferta regularmente alimentação aos alunos,
inclusive cumprindo o Plano Nacional de Educação e garantindo ao alunado acesso a uma
alimentação saudável e adequada. Algumas irregularidades no que se refere ao cumprimento
da RDC nº 216 foram encontradas, tais como: telas milimétricas danificadas e ausência da
mesma no ralo, portas necessitando de reparo, substituição de vidro quebrado da janela do
estoque e necessidade de substituição de alguns utensílios. Neste caso, a Direção da unidade
escolar estará providenciando até o dia dezoito de novembro de 2015, atendimento das
solicitações e orientações da Coordenação de Segurança Alimentar. Os Conselheiros
acordaram a necessidade de visitar esta U.E após o prazo estabelecido pela CDSA, para
verificar o cumprimento dos problemas identificados. Após a chegada dos representantes da
APAEP às quinze horas e vinte minutos deu-se início a leitura da ata de nº 10/2015. Após a
leitura a Conselheira Solange solicitou que fosse acrescido a justificativa de falta da entidade
nesta reunião, o que foi feito imediatamente. Neste momento o Conselheiro Sidney Campos
Neves exaltou-se fazendo comentários inapropriados e ofensivos aos Conselheiros presentes,
mesmo após a solicitação da Presidente de conter-se, ele insistiu em alterar a voz, mostrandose indignado, desrespeitando o ambiente de trabalho dos outros setores da SEEDUC. A
Presidente deu início a leitura da ata nº3 Extraordinária/2015, porém ao término, o
Conselheiro Sidney voltou a manifestar-se de forma desrespeitosa quanto a redação da ata,
que, segundo ele, deveria estar sendo realizada pelo Secretário Administrativo, questionando
a capacidade do redator, o Secretário Executivo, Conselheiro Heron Barbosa. As Conselheiras
Lúcia França, Elaine Costa e Solange Bergami posicionaram-se contrárias à postura e as
ofensas proferidas pelo Conselheiro aos presentes e aos demais funcionários públicos que
trabalhavam ao redor, solicitando que o mesmo se contivesse. A partir deste momento, a
Presidente Ana Mirrha verificou a impossibilidade de entendimento com o Conselheiro
Sidney, deu por encerrada a reunião às dezesseis horas e trinta minutos, retirando-se em
agravo junto com os Conselheiros Elaine Costa e Heron Barbosa.
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