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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos vinte e dois dias do mês de maio de dois mil e quatorze, às dez 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, Jéssica Ferreira Araújo e Elaine Costa Silva os senhores
Conselheiros Suplentes: Celeste Tereza Correia Morgado e Délio Carneiro Marques.
Participaram, também, como convidados, as Senhoras Clarice Soares Carvalhosa
(representante do Conselho Regional de Nutricionista 4ª Região RJ/ES), Sonia Regina
Cardoso Barbosa (representante do Conselho Regional de Contabilidade RJ) e o Senhor
Heron Handryção Barbosa da Silva (representante da UNEGRO/União de Negros pela
Igualdade). Aberta a sessão, a Presidente do Conselho, Sra. Ana Cristina Ferreira
Mirrha, informou que irá se ausentar das atividades do Conselho entre os dias vinte e
seis de maio de 2014 a vinte e seis de junho do mesmo ano, por motivo de saúde. A Sra.
Ana Cristina ainda disse que neste período quem assumirá o seu cargo será o VicePresidente, Sr. Dílson Ribeiro da Silveira e que este fato foi comunicado oficialmente
para a Secretaria de Estado de Educação. No momento, também foi informado o motivo
da ausência dos Conselheiros: Araci Gomes de Oliveira, Jussara Greenhalgh de Oliveira
Mendes, Marco Túlio Paolino, Sidney Campos Neves e Solange Bergami.
Prosseguindo com a pauta, a Sra. Ana Mirrha sugeriu que prosseguissem com os ajustes
necessários nos relatórios e o Sr. Dilson Ribeiro, na qualidade de Vice-Presidente, irá
visitar o Conselho uma vez por semana para observar o andamento das atividades do
CAE/RJ., A Presidente Ana Mirrha, informou que o relatório para o Ministério Público,
está adequado. Em seguida, os Conselheiros abordaram a demanda de uma escola
municipal e solicitaram mais informações, pois é necessário verificar se trata de uma
escola compartilhada e se for o caso, realizar uma visita na unidade no período da noite.
Outrossim, o Conselheiro Délio Marques sugeriu que fosse incluído no Portal de
Transparência da SEEDUC, o histórico de atividades dos anos de 2013 e 2014. Também
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foi discutido sobre o número de Conselheiros para atender as demandas do Estado. Em
sequência, entraram em pauta as visitas realizadas pelo CAE/RJ no último ano e o
contraste entre as informações encontradas. Ainda sobre a situação das unidades
visitadas, relatou-se que no Colégio Estadual Agostinho Chrysanto Araújo os banheiros
são localizados de frente para a cozinha, o que pode ser considerado insalubre. Na
oportunidade, ficou acordado que este caso deve ser encaminhado para a
Superintendência de Infraestrutura/SEEDUC e não para a Coordenação de
Alimentos/SEEDUC. Também foi verificado nesta unidade escolar, compra de
alimentos escolares acima do preço sugerido pela tabela FGV. No momento foi
proposto que os relatórios fossem encaminhados, além da Secretaria de Estado de
Educação, para o Ministério Público e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE). Dando continuidade a pauta, foi iniciada a reestruturação do
Regimento Interno a partir do capítulo sobre a atuação do CAE/RJ. Foi apresentada a
proposta de ampliação do Conselho por meio de Fórum e convites por meio de Edital. O
quórum do Conselho e o mandato de quatro anos foram mantidos. Foi elaborado quatro
Comissões Permanentes do CAE/RJ, as quais são: Relatoria, Visitas, Relação
Institucional e Prestação de Contas. Todas essas Comissões devem apresentar trabalho
conclusivo ao final de cada etapa executada. Na mesma oportunidade, o Sr. Heron
Handryção Barbosa foi eleito como Secretário Executivo do Conselho. Além disso, foi
criado o e-mail caeestadualrj@gmail.com para facilitar a comunicação entre os
Conselheiros. Ainda foi proposta a ideia de ser cedido passe-livre de transporte e de
alimentação para as atividades do Conselho e transporte exclusivo para o CAE/RJ sem
prazo mínimo para a solicitação. Ainda foi sugerido a solicitação de outra linha de
celular institucional ou acréscimo de créditos da linha institucional em uso, para
realização de visitas. Ainda foi informado que a Chefia de Gabinete da SEEDUC
comunicou que a nomeação dos novos Conselheiros, que são Clarice Soares
Carvalhosa, Sonia Regina Cardoso Barbosa e o Heron Handryção Barbosa da Silva, está
na Casa Civil, aguardando publicação no Diário Oficial do Estado. Por fim, foi
deliberado a comunicação, por ofício, a SEEDUC e a instituição correspondente, sobre
a ausência do Conselheiro Titular Sr. Marco Túlio Paolino, nas reuniões do CAE/RJ e a
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solicitação de substituição da suplência para titularidade da Sra. Celeste Tereza Correa
Morgado e do Sr. Délio Carneiro Marques. Também foi deliberada a elaboração do
Termo de Referência para a requisição de quatrocentos pares de toucas e luvas a fim de
realizar visitas técnicas. Ao final do encontro, foi agendada uma reunião para o próximo
dia nove de junho, para a elaboração do checklist. Nada mais a tratar, a reunião foi
encerrada e eu, Carla Braga de Moura, que a secretariei, lavro a presente Ata que segue
assinada por mim, e pela Presidente e demais conselheiros.
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