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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze, 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, Elaine Costa Silva, Sidney
Campos Neves, Solange Bergami, e os senhores Conselheiros Suplentes: Heron
Handryção Barbosa, Delio Carneiro Marques e Lucia Vieira. A reunião teve como
pauta: Informes sobre a reunião com o Ministério Público Estadual e com o Chefe de
Gabinete da Secretaria de Estado de Educação – SEEDUC, Caio Castro Lima;
Divulgação na mídia sobre a alimentação escolar nas escolas; Encaminhamentos da
Prestação de Contas. Ao início da reunião, o Senhor Conselheiro Sidney Campos
apresentou a minuta da ata da 9ª reunião ordinária de 2014. Após, a Presidente do
Conselho, Ana Mirrha, relatou a reunião que teve com o Chefe de Gabinete – SEEDUC,
Caio Castro Lima, realizada no dia 02 de fevereiro. Na oportunidade, a Sra. Presidente
declacarou que o Chefe de Gabinete convocou a reunião a fim de entender a situação
atual do Conselho e colocar a Chefia de Gabinete à disposição para atendê-los no que
for necessário. De acordo com a Sra. Ana Mirrha, ao final da reunião, o Sr. Caio Lima
propôs, para tentar solucionar a questão do administrativo no Conselho, que iria colocar
uma servidora para realizar plantões, duas vezes na semana pela manhã ou um dia
inteiro da semana para prestar apoio necessário. Os Conselheiros rejeitaram a proposta,
alegando que a servidora seria uma extensão do Executivo no Conselho e ela não teria o
preparo necessário para executar as atividades do Colegiado. Logo após, a Sra.
Presidente informou que ela e o seu suplente, Heron Barbosa, compareceram ao
Ministério Público Estadual a fim de esclarecer que o CAE/RJ não estava atendendo as
demandas encaminhadas pelo Douto MP Estadual pois o Conselho não tem a estrutura
necessária para o funcionamento. Diante disto, o Conselheiro Sidney propôs uma
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audiência com o Secretário Estadual de Educação, Antônio Neto, para resolver a
questão do administrativo no CAE. Sidney declarou que o Conselho não irá apreciar a
Prestação de Contas da SEEDUC referente ao Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE/2014 enquanto o CAE/RJ não tiver estrutura. Prosseguindo com a
pauta, a Conselheira Solange Bergami lembrou que vem sendo divulgada na mídia a
falta de merenda escolar em algumas escolas do Estado. A Conselheira Solange sugeriu
soltar uma nota pública para toda a imprensa informando sobre a situação do Conselho.
Por fim, os conselheiros concordaram com a agenda da Reunião Extraordinária para
apreciar a Prestação de Contas do PNAE/2013, no dia 23 de março. 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 do Conselho.
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