CONSELHO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Súmula 17.04.2019
Aos dezesseis dias do mês de abril de dois mil e dezenove, com início às quatorze horas,
na Sala de Reuniões do CEAE/SEDUC, reuniram-se membros do Conselho Estadual de
Alimentação Escolar - CEAE, em Reunião Extraordinária convocada pela Conselheira
Presidente Olga Regina Virissimo. Presentes à reunião: Olga Regina Virissimo, Tania
Virginia Martins Teixeira (CPERS); Ana Lice Bernardi (CRN2); Clarice de Fatima Fiuza
(AOERGS); Isoleti Pereira dos Santos, Elser Ernani Pedroso Quintana, Jurema Elisabete
Pinheiro Silveira, Manoel Luiz da Silva, Carla Labres dos Anjos (ACPM-Federação);
Valdemira de Freitas Carpenedo (ASSERS), Berenice Cabreira da Costa (FEAPAES);
Rodrigo Alegretti Venzon, Carolina Messa (SEDUC) e Secretária Camila da Silva. Foram
convidadas representantes do Deplan – Helena Cadore, Itanajara Silva e a RT da
Nutricionista Luana Petrini tendo como pauta temas referentes ao PNAE e principalmente
expor às responsáveis a dificuldade que o CEAE está tendo no cumprimento de suas
atividades, realizadas pela Secretária Camila Silva. Como as convidadas da SEDUC não
compareceram, e considerando a presença do número suficiente de Conselheiros, deu-se
início a esta Reunião Extraordinária. A Presidente Olga expõe aos presentes a motivação
da Reunião dizendo que embora entenda que a Secretária ainda não tenha adquirido o
domínio de todos os processos de trabalho do CEAE tem demonstrado condições básicas
de cumprir, mas não está executando as atividades inerentes ao cargo, tampouco realizando
as tarefas solicitadas. Reforça que a Secretária Camila deveria permanecer na sala do
CEAE, principalmente quando está executando as tarefas, conforme tratado com o
Secretário de Educação Faisal. Como isso não acontece, Camila não se concentra no que
deve ser feito, inclusive decidindo por conta própria algumas ações, sem consultar a
Presidente. Camila escuta e se exalta, argumentando que “são muitas as atividades a serem
cumpridas, que as solicitações são todas urgentes e ao mesmo tempo e que não tem como
atender tudo e a todos”. Argumenta que a Presidente é muito exigente, e que ela não está
conseguindo acompanhar. Refere que também é muito solicitada pelo Gabinete, e não
consegue atender aos dois Setores ao mesmo tempo. Justificativa que foi refutada pelos
Conselheiros, uma vez que a solicitação ao Secretário Faisal foi de uma secretária com
disponibilidade de 40h para o Conselho, o que ainda não foi atendido. A Presidente responde
que compreende a questão, e que procura encaminhar as tarefas da melhor maneira
possível. A Vice Ana Lice, contemporiza dizendo que a Presidente é uma pessoa ágil e quer
respostas e soluções pontuais, visando o bom funcionamento do CEAE. A Secretária Camila
pede desculpas pela sua atitude e se propõe a ser mais eficiente nas suas atribuições, se
retira da sala e não retorna mais. A reunião tem continuidade e a Presidente Olga lê a troca
de e-mails entre a 3ªCRE/Estrela e a RT Luana Petrini, quanto às providencias tomadas
para sanar as irregularidades encontradas na EEEB Vidal de Negreiros, conforme relatado
em Reunião Ordinária passada. A CRE/Estrela visitou a referida escola, constatou as
irregularidades encontradas pelo CEAE e envia cópia do seu relatório de visitas. O
Conselheiro Rodrigo sugere formular uma minuta de esclarecimento à Adjunta Ivana sobre
esta escola e a vice Ana Lice se responsabiliza em elaborar o relatório e repassar aos
Conselheiros Rodrigo e Berenice para apreciação. Nada mais havendo a constar eu Ana
Lice, encerro a presente ata que será assinada pelos demais presentes.
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