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

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2015
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Aos vinte e um dias do mês de maio de dois mil e quinze, as quatorze horas e quarenta e cinco
minutos, no auditório do PRODERJ, localizado à Rua da Ajuda, nº 5, 23º andar, Centro, Rio
de Janeiro/RJ, reuniram-se os senhores Conselheiros Titulares: Ana Cristina Ferreira Mirrha,
Elaine Costa Silva, Valéria de Albuquerque, Patrícia Detulio Motta Aragão Pereira e os
senhores Conselheiros Suplentes: Délio Carneiro Marques, Heron Handryção Barbosa da
Silva, Marcio Antônio Guimarães Aguiar e Orlando Falsett. Participou também, o assistente
administrativo do CAE/RJ, o servidor da SEEDUC Antonio de Carvalho. A reunião teve como
pauta: 1) Plano de Ação; 2) Regimento Interno; 3) Validação da ata 23/03/15; 4)
Apresentação dos novos Conselheiros do Sinpro-Rio e 5) Informes Gerais. Iniciado os
trabalhos a Presidente Ana Mirrha toma a palavra e sugere a inversão na ordem da pauta para
informar da substituição dos Conselheiros indicados pelo Sinpro-Rio e apresenta os novos
Conselheiros acima elencados. A Conselheira Elaine propõe que seja lida em seguida a ata do
dia vinte e três de março, o que foi acolhida por todos. A ata foi lida e após as contribuições
dos presentes, foi aprovada e encaminhada para publicação e divulgação. O novo Conselheiro
Orlando Falsett solicitou um breve relato das ações desenvolvidas e um histórico do CAE/RJ,
os Conselheiros Heron, Délio, Elaine e Ana Mirrha fizeram um breve relato das ações
desenvolvidas, da luta pela manutenção deste Conselho e da sua importância. Foi apresentado
aos novos Conselheiros o site do Conselho de Alimentação Escolar. O próximo ponto de pauta
a ser discutido é a alteração do Plano de Ação, a Presidente Ana Mirrha passa a leitura dos itens
que compõe as ações a serem desenvolvidas pelo CAE com a contribuição de todos os
presentes foi revisto até o 4º item e sugerido uma nova reunião extraordinária para o dia
primeiro de junho para finalizar o Plano de Ação. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi
encerrada às dezessete horas e quarenta e oito minutos e eu Antonio de Carvalho que
secretariei, encerro a presente ata, que segue assinada por mim, pela presidente do Conselho e
demais Conselheiros.
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