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Aos vinte dois dias de setembro de dois mil e dezesseis, às dez horas e quarenta e cinco
minutos, na sala do Conselho de Alimentação Escolar, sito à Rua Jorge Rudge, nº61, 3º andar.
Sala 22 – Vila Isabel, Rio de Janeiro, CEP: 20550-220 reuniram-se os Conselheiros Titulares:
Ana Cristina Ferreira Mirrha, Solange Bergami, Lúcia França, Sidney Campos Neves e os
Conselheiros Suplentes: Luciana de Oliveira Vieira, Sandra Helena Gonzaga Pedroso e Heron
Handryção Barbosa da Silva como convidada a Srta. Harícia Pereira, estudante de
Administração da UFRJ e o secretário administrativo Antonio de Carvalho. Verificou-se
quórum de 2/3 dos conselheiros titulares para a realização da reunião, que tem como pauta: 1º Respostas e esclarecimentos da Coordenação de Segurança Alimentar as denúncias enviadas
pelo CAE/RJ; 2º- Atas pendentes 2015 e 2016; 3º - Ofício do FNDE encaminhado ao CAE/RJ,
sobre a auditoria realizada pelo FNDE e sua equipe de Monitoramento; 4º - Informes Gerais.
Após a leitura e contribuição dos conselheiros presentes a ata da 6ª Reunião Ordinária de 2016
foi aprovada, mas não foi assinada pelos conselheiros devido a problemas técnicos na
impressora. Dando prosseguimento a Presidente Ana Mirrha abre a pauta e passa a palavra ao
secretário administrativo que lê o Ofício enviado por e-mail a Coordenação de Segurança
Alimentar e as respostas encaminhadas ao CAE/RJ. A Conselheira Solange Bergami, Lúcia
França e Ana Mirrha ressaltam que as perguntas enviadas estão diferentes das entregues ao
secretário administrativo, sendo proposto imediatamente novo documento a ser encaminhado a
CDSA por Ofício. Os demais conselheiros apoiam a inciativa e o documento será produzido e
assinado pela presidente para envio a CDSA, antes do término desta reunião. A Conselheira
Lúcia França propõe que o 2º e 3º itens da pauta sejam suprimidos, devido ao tempo que será
gasto com a produção deste novo documento, o que foi atendido pela presidente e demais
conselheiros. Ana Mirrha solicita que a convidada Harícia Pereira exponha o motivo de sua
visita, a qual informa ser estudante de administração da UFRJ e está buscando maiores
informações sobre a compra da agricultura familiar pela SEEDUC. A Presidente agradece a
sua visita e se coloca a disposição para receber suas solicitações formalmente e encaminhar aos
órgãos responsáveis da SEEDUC, que poderão auxiliá-la no seu estudo. Nos informes Gerais
Ana Mirrha comunica o convite recebido pela presidente do CAE/RJ para uma reunião
promovida pela Cooperativa da Agricultura Familiar e Pesca do Estado do Rio de Janeiro COOPAFERJ e agricultores familiares, no dia vinte e um de setembro, no Mercado do
Produtor Terra de Educar no município de Paracambi. Neste encontro foi elaborado um
documento pelos presentes, que oportunamente será entregue ao Secretário Wagner Victer,
solicitando a revisão da Resolução SEEDUC nº5449/2016. A presidente após ler este
documento, ressalta a dificuldade dos agricultores com a nova Resolução. Dando continuidade
Ana Mirrha informa da visita realizada no dia vinte de setembro com a conselheira Lúcia
França em duas unidades escolares do Município de Duque de Caxias, no CE Zumbi dos
Palmares e no CIEP Brizolão 199 Charles Chaplin que desenvolve em seu Projeto Político
Pedagógico um bom trabalho sobre alimentação escolar. Essas visitas foram motivadas pela
denúncia recebida por e-mail no dia dezenove de setembro do professor da Rede Estadual do
CE Zumbi dos Palmares e do relato de irregularidades no PNAE nesta região na última reunião.
A Conselheira Solange Bergami solicita esclarecimentos quanto a falta do convite aos demais
conselheiros, inclusive por ser ela representante do CAE Municipal e a falta de repasse da
denúncia enviada. A Conselheira Lúcia França responde que devido a sua disponibilidade
convidou a presidente para realizar estas visitas. A presidente justifica que na reunião passada
havia sido informada da dificuldade de agendamento de visitas neste período pelo
representante da APAEP. A conselheira Solange solicita que seja revisto este procedimento e
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que todos os esforços sejam feitos no intuito de repassar a todos os conselheiros todas as
comunicações enviadas e recebidas. A Conselheira Sandra Helena G. Pedroso sugere ao
Conselho que sejam criados novos procedimentos e repassados a todos para seu conhecimento.
Alcançado o “teto” da reunião a presidente deu por encerrada a sessão às 13:47. Nada mais a
tratar, encerro esta ata e eu, Antonio de Carvalho, que secretariei, lavro a presente que segue
assinada por mim, pela Presidente e demais Conselheiros.
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