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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos vinte dias do mês de março de dois mil e quatorze, às dezessete 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, Solange Bergami, e os senhores
Conselheiros Suplentes: Celeste Tereza Correia Morgado, Délio Carneiro Marques e
Araci Gomes. 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). A reunião teve como pauta: 1) Finalizar o Plano de Ação
para Publicação; 2) Agenda de Visitas/2014; e 3) Informes Gerais. Iniciado os
trabalhos, a Conselheira Jéssica consignou que o Conselheiro Titular Dílson Ribeiro da
Silveira justificou sua ausência. Entrando no primeiro item da pauta, a Conselheira Ana
Mirrha pergunta se alguém gostaria de fazer alguma alteração no Plano de Ação, para
que ele possa ser publicado. A senhora Sonia Regina diz que não teve tempo para
analisar e dar sua contribuição. A conselheira Solange solicitou que fosse concedido
mais um tempo para que todos analisem, pois ela também não analisou o Plano de Ação
nesse novo formato e gostaria de se certificar de que está tudo certo. Passando ao
segundo item da pauta, a Conselheira Jéssica propôs uma agenda de visita com nomes
de algumas unidades escolares, porém ainda não há datas, pois vai ficar no aguardo de
que cada Conselheiro manifeste sobre suas disponibilidades e também a respeito da
agenda. Passando aos informes gerais, a Conselheira Ana Mirrha apresentou o Ofício
nº 312/2014 DIACO/COMAV/CGPAE/DIRAE/FNDE encaminhado pelo FNDE ao
Conselho, alertando para supostas irregularidades na execução do Programa Nacional
de Alimentação Escolar – PNAE e disse que a Coordenação de Alimentação Escolar
recebeu o mesmo ofício. Apresentou, também, o relatório da visita realizada no C.E
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José Rascão, para conhecimento de todos, dizendo que para responder ao FNDE teria
que ser elaborado um relatório conclusivo, devidamente assinado por todos os
membros, e realizada uma reunião com intuito de discutir o assunto registrado em ata.
Lembrou, ainda, que possuem duas solicitações pendentes, uma da Promotoria de
Justiça de Volta Redonda e outra da Promotoria de Justiça de São Francisco de
Itabapoana. Finalizando, informou que já encaminhou os documentos para que seja
publicada a mudança de membros. Considerando o conteúdo do oficio FNDE que alerta
sobre supostas irregularidades na execução do PNAE, os Conselheiros ficaram em
dúvida se a denúncia se tratava de escolas do estado ou do município. Diante disso,
todos concordaram que fosse encaminhado um email ao FNDE para esclarecer a
situação. Depois de cada um expressar sua opinião e disponibilidades, ficou acordado
que atenderiam a solicitação do ofício de Volta Redonda no dia vinte e cinco de março
de dois mil e quatorze. Em relação ao ofício de São Francisco de Itabapoana, foi
questionado pelos Conselheiros sobre o nome da unidade a ser visitada. A Conselheira
Ana Mirrha disse que o nome da unidade encontra-se em uma carta que estava em
anexa ao ofício, a qual foi encaminhada à SEEDUC para abertura de Sindicância. Os
Conselheiros solicitaram que seja encaminhado um ofício a SEEDUC solicitando que
envie todo o conteúdo do ofício para depois realizar visita a unidade. Também foi
questionado por que as cartas são enviadas ao Santo Cristo, se este não é o endereço do
CAE/RJ. A Conselheira Ana Mirrha respondeu que o Protocolo Geral da SEEDUC
encontra-se no bairro Santo Cristo, por esse motivo todas as cartas são encaminhadas
para lá e somente depois são distribuídas. Os Conselheiros então propuseram que seja
encaminhado um ofício para o Protocolo solicitando que todos os expedientes sejam
encaminhados diretamente ao CAE/RJ. A Conselheira Ana Mirrha informou que o
CAE/RJ terá um novo espaço. Os Conselheiros perguntam se essa informação já é
oficial, e a Conselheira Ana Mirrha afirmou que não, porém, já foi convidada a
conhecer o novo espaço. Os Conselheiros propuseram que seja encaminhado um ofício
a SEEDUC solicitando esclarecimento sobre a mudança do local de funcionamento do
CAE/RJ e um documento oficializando a mudança. A Conselheira Ana Mirrha
informou, ainda, sobre a saída da secretária Jéssica Ferreira Araújo, por fim de contrato
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da firma com a SEEDUC. Os Conselheiros propuseram que seja solicitado a SEEDUC,
em caráter de urgência, um secretário executivo e que seja um servidor público. Pelo
fato do mês de abril ter muitos feriados, foi acordado entre os presentes que a próxima
reunião ordinária acontecerá no dia três de abril de dois mil e quatorze. Nada mais a
tratar, a reunião foi encerrada e eu, Jéssica Ferreira Araújo, que a secretariei, lavro a
presente Ata que segue assinada por mim, pela Presidente e demais conselheiros.

Jéssica Ferreira Araújo
(Conselheira Titular e Secretária do CAE/RJ)

Ana Cristina Ferreira Mirrha
(Presidente do CAE/RJ)

