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ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e quatorze, às quatorze horas, na sala
de reunião do Conselho de Alimentação Escolar – CAE/RJ localizada nas dependências
da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC), sito à Rua da Ajuda,
nº 5, 5°andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, reuniram-se os senhores Conselheiros
Titulares: Ana Cristina Ferreira Mirrha, Dílson Ribeiro da Silveira, Solange Bergami,
Clarice Soares Carvalhosa e os senhores Conselheiros Suplentes: Délio Carneiro
Marques, Heron Handryção Barbosa e Luciana de Oliveira Vieira. Participou, também,
a servidora Ana Paula da Silva Pinto, representante da Chefia de Gabinete/SEEDUC.
Aberta a sessão, a Presidente do Conselho, Sra. Ana Cristina Ferreira Mirrha, abordou a
prestação de contas – PNAE/2013. A Sra. Ana Mirrha informou que não é possível
realizar a análise da prestação de contas, pois ainda não foi alterado o cadastro do
Conselho na plataforma do Fundo Nacional de Desenvolvimento na Educação - FNDE,
ou seja, ainda constam os dados dos membros antigos. Diante disto, a Sra. Presidente
solicitou à representante da Chefia de Gabinete/SEEDUC que viabilizasse junto ao
FNDE a atualização dos dados dos novos membros na página do CAE/RJ no sistema.
Após isto, a Sra. Ana Mirrha informou a representante da Chefia de Gabinete/SEEDUC
algumas questões sobre o funcionamento do Conselho. Tomando a palavra, o
Conselheiro Heron Handryção declarou a necessidade de ter um servidor efetivo
trabalhando na sede do CAE/RJ, de segunda à sexta-feira, no horário comercial, para
realizar todo o trabalho administrativo e atender as ligações de denúncias. A
Conselheira Solange Bergami chegou ao final do encontro, às 17 horas. A Sra. Solange
justificou dizendo que, devido aos seus compromissos profissionais, ela só pôde
comparecer as reuniões após as 16 horas. Depois de tomar ciência do que foi discutido
no encontro, a Conselheira sugeriu que fosse levado ao Chefe de Gabinete, Sr. Sergio
Mendes, a proposta de uma reunião com o Colegiado para esclarecer as questões sobre
o funcionamento do Conselho. Por fim, em relação à Prestação de Contas, a Conselheira
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Solange aconselhou que a reunião extraordinária para tratar deste assunto fosse
realizada no dia 04 de setembro. A Sra. Ana Mirrha informou que irá levar a proposta
para os demais Conselheiros. Nada mais a tratar, a reunião foi encerrada e eu, Ana Paula
da Silva Pinto, que a secretariei, lavro a presente Ata que segue assinada por mim, e
pela Presidente e demais conselheiros.
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