Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Educação
Conselho de Alimentação Escolar

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Aos dezoito dias do mês de setembro de dois mil e quatorze, às quatorze horas, na sala
de reunião da SEEDUC - localizada nas dependências da Secretaria de Estado de
Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC), sito à Avenida Professor Pereira Reis, 119,
Santo Cristo, Rio de Janeiro, reuniram-se os senhores Conselheiros Titulares: Ana
Cristina Ferreira Mirrha, Elaine Costa Silva, Clarice Soares Carvalhosa, Sidney Campos
Neves, Solange Bergami, e as senhoras Conselheiras Suplente: Araci Gomes de
Oliveira, Celeste Tereza Correa Morgado. Participaram também as servidoras Sonia
Bernardo, Michele Menezes Cafaro, representantes da Superintendência de Orçamento
e Finanças – SUPOF, Lívia Ribera e Lívia da Cruz Gomes, representantes da
Coordenação de Alimentação Escolar - SEEDUC. Registra-se que a reunião teve como
pauta a apreciação da Prestação de Contas PNAE/2013. Aberta a sessão, todos os
participantes se apresentaram. Em seguida, a Presidente do Conselho, Sra. Ana Cristina
Ferreira Mirrha solicitou a Srta. Ana Paula Pinto, representante da Chefia de Gabinete, a
leitura da ata da última reunião extraordinária. Logo após, o conselheiro Sidney Campos
justificou a sua ausência nas últimas reuniões, e informou que vem sendo representado
pelo seu suplente, Sr. Délio Carneiro Marques. Prosseguindo com a reunião, o Sr.
Sidney informou que não tem acesso as informações necessárias para emitir parecer
sobre a Prestação de Contas. Tomando a palavra, a Sra. Sonia Bernardo esclareceu que
a partir de 2012 houve mudanças na forma das prestações de contas de Programas e
Convênios do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, conforme
Resolução/CD/FNDE n° 2, com a implantação do SIGPC. A Sra. Sonia também
informou que, até 2010, as prestações de contas eram realizadas através de
demonstrativos (papel) e que a partir de 2011, o procedimento é realizado pelo SIGPC.
Na oportunidade, a Sra. Sonia Bernardo apresentou aos Conselheiros extratos bancários
que comprovam os repasses do FNDE para as unidades executoras para auxiliar o
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CAE/RJ na emissão do parecer conclusivo. O conselheiro Sidney sugeriu que fosse
entregue à Presidente Ana Mirrha cópias destes extratos bancários, para que o Conselho
crie uma comissão a fim de analisar o conteúdo destes documentos. As Conselheiras
Elaine Costa e Clarice Carvalhosa examinaram os extratos durante o tempo julgado
necessário. Prosseguindo com a fala, a Sra. Sonia Bernardo esclareceu que a SEEDUC
apresentou a Prestação de Contas tempestivamente, dentro do prazo estabelecido pelo
FNDE, através do SIGPC e que, por meio do Sistema de Gestão de Conselhos –
SIGECON, o CAE/RJ poderia examinar a prestação de contas para emissão de parecer
conclusivo. A Sra. Sonia ainda informou que por ser um sistema de utilização do
próprio Conselho, a SEEDUC não tem conhecimento das informações que são
visualizadas na referida plataforma. Por fim, a Sra. Sonia se colocou a disposição para
prestar quaisquer outras informações que o Colegiado necessite e que a solicitação pode
ser feita por meio de ofício. Com a palavra, a conselheira titular Solange Bergami disse
que mesmo com todas as dificuldades, o CAE tenta seguir a legislação vigente. A Sra.
Solange informou que, seja por meio físico, seja online, é necessário que a SEEDUC
apresente a Prestação de Contas para que seja aprovada ou não. A Sra. Solange disse
que sem o material da Prestação de Contas, a avaliação do Conselho fica frágil. A Sra.
Solange declarou que a informação que o CAE/RJ tem de concreto é que os programas
referentes a alimentação escolar funcionam em algumas escolas e outras, não, conforme
as visitas realizadas pelo Colegiado. A Sra. Solange informou que já conhece o
questionário disponível no SIGECON, mas disse que o CAE não tem como responder a
algumas questões, pois não consegue visualizar as informações necessárias no sistema.
A Conselheira Elaine perguntou aos demais conselheiros se gostariam de tirar suas
dúvidas com as representantes da SEEDUC sobre as informações da plataforma do
FNDE ou se alguém tinha alguma outra proposta para emitir parecer conclusivo. Então,
o Sr. Sidney propôs que fossem listados todos os documentos que o CAE/RJ precisa
para realizar a Prestação de Contas, e que a solicitação fosse encaminhada à SEEDUC
por meio de ofício. A Sra. Ana Mirrha disse que os representantes de Pais de Alunos
estão no Conselho há pouco tempo e que eles precisam das informações para fazer a
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apreciação da Prestação de Contas. Tomando a palavra, a Sra. Lívia Ribera informou
que, em todas as vezes que o CAE solicita alguma informação, ela sempre atende com
prioridade. Já em relação ao sistema, a Sra. Lívia explicou que a SEEDUC utiliza o
SIGPC para prestar contas, e que neste sistema, a U.E informa o quanto ela recebeu e o
quanto foi gasto. De acordo com a Sra. Lívia, a SEEDUC não tem acesso ao SIGECON,
já que é somente a Presidente do CAE que tem acesso a este sistema e a Secretaria
entendia que nesta plataforma, o Conselho teria acesso as informações do SIGPC
necessárias para avaliar a Prestação de Contas. A Sra. Lívia então, afirmou que precisa
saber quais são as demais informações que o CAE/RJ necessita para oferecer o suporte
necessário e solicitou que fosse encaminhado, por meio de ofício, as dúvidas para que a
Coordenação possa auxiliar o Conselho. Diante disso, a conselheira Elaine propôs
encaminhar o espelho do questionário disponível no SIGECON para a Coordenação de
Alimentação Escolar/SEEDUC, a fim de que sejam providenciadas as informações
necessárias para a apreciação da Prestação de Contas. A Sra. Solange sugeriu que os
conselheiros lessem cada pergunta para verificar qual é a informação que será solicitada
à SEEDUC. A título de colaboração, a Sra. Lívia Ribera apresentou aos conselheiros o
relatório da prestação de contas da Agricultura Familiar. Após isto, os conselheiros
decidiram encaminhar para a SEEDUC, através da Chefia de Gabinete, ofício
solicitando os dados necessários para emitir parecer conclusivo sobre a Prestação de
Contas PNAE/2013, com o espelho do questionário disponível no SIGECON, em
anexo. Ao final da reunião, a Sra. Presidente do Conselho agendou, para o dia 23 de
setembro, visita à Escola Estadual Alda Bernardo, em Piabetá, Magé e visita à Escola
Estadual Roberto Montenegro, Praia Brava, Angra dos Reis, no dia 26 do mesmo mês.
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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