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ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Aos dezoitos dias do mês de dezembro 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 a Conselheira Titular: Ana
Cristina Ferreira Mirrha e os senhores Conselheiros Suplentes: Heron Handryção
Barbosa, Délio Carneiro Marques e Luciana de Oliveira Vieira. A reunião teve como
pauta a apreciação da ata referente à 10° reunião ordinária, a aprovação das demais atas
e análise do trabalho realizado no ano de 2014. Enquanto aguardavam os demais
conselheiros, a Sra. Presidente Ana Mirrha e seu suplente, o Conselheiro Heron
Handryção informaram aos demais presentes sobre o Curso de Convivência e Segurança
Cidadã, realizado na Cidade da Polícia. Após a Sra. Ana Mirrha apresentou oficialmente
a pauta da reunião. Após aguardar até às 16 horas, uma vez que os demais membros não
compareceram, a Sra. Presidente deu por encerrada a reunião por falta de quórum. O
Conselheiro Délio informou que a Conselheira Solange Bergami e sua suplente, Araci
Gomes utilizaram a mesma van que ele, disponibilizada pela SEEDUC, porém elas
pediram para que ele informasse que precisaram ir antes à reunião do Conselho Estadual
de Segurança Alimentar e Nutricional – CONSEA, aonde iriam em seguida, para a
reunião do CAE. Os Conselheiros presentes propuseram levar o assunto dos
conselheiros faltosos para o Ministério Público. A Sra. Ana Mirrha informou que
nenhum dos conselheiros justificou a ausência, exceto a Conselheira Clarice
Carvalhosa, que informou previamente, por e-mail, que não iria comparecer a reunião
devido a sua apresentação de Doutorado ser no mesmo dia da reunião. Na oportunidade,
a Sra. Luciana esclareceu que a Conselheira Elaine Costa Silva, não compareceu, pois
estava em gozo de férias, pelo que iria representá-la, como suplente. Em seguida, o
Conselheiro Heron propôs reapresentar a pauta para a primeira uma reunião
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extraordinária em janeiro de 2015. Os conselheiros aprovaram a data da reunião para o
dia 22 de janeiro de 2015, das 10h ás 17h. 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, pela Presidente e demais conselheiros.
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