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ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Aos treze dias do mês de novembro de 2014, às quatorze horas, nas dependências da
Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro SEEDUC, sito à Rua..., Centro, Rio
de Janeiro/RJ, reuniram-se os senhores Conselheiros Titulares: Ana Cristina Ferreira
Mirrha, Elaine Costa Silva, Sidney Campos Neves, APAEP-DC Solange Bergami,
APAEP-DC, Sra. Clarice Soares Carvalho – CRN e os senhores Conselheiros
Suplentes: Araci Gomes de Oliveira APAEP-DC, Heron Handryção Barbosa da Silva
UNEGRO e Delio Carneiro Marques. APAEP-DC.- Participaram também os seguintes
Servidores: Claudia .... Cibelli Freitas Serafim Ambrósio Chefia de Gabinete, Lívia
Ribeira Souza Coordenadora de Segurança Alimentar, Leticia Pereira Assistente
Executiva, Ana Paula Peçanha de Araújo Diretora de Infraestrutura. Pauta: 1 LEITURA E APROVAÇAO DA ATA DA 9ª REUNIAO ORDINÁRIA. 2 APRESENTAÇAO E LEITURA DA ATA DA REUNIAO COM O Ministério Público.
3 - PRESTAÇAO DE CONTAS ANO 2013. Após verificar o quórum a Presidente do
Conselho, Sra. Ana Cristina Ferreira Mirra cumprimentando a todos, deu inicio a
Reunião Extraordinária, passando ao primeiro ponto de pauta, onde passou a palavra a
Sra. Claudia que informou não ter tido tempo para concluir a ata da reunião anterior,
prejudicando assim o primeiro ponto de pauta. – Sra. Aracy Gomes de Oliveira mostrou
sua indignação quanto a falta de estrutura e o descaso da Secretaria para o efetivo
funcionamento do Conselho. – Sra. Solange Bergami defendeu a fala da Conselheira,
em seguida solicitou copias das atas referentes às ultimas reuniões para todos os
Conselheiros. - 2- APRESENTAÇAO E LEITURA DA ATA REFERENTE A
REUNIAO REALIZADA COM O REPRESENTANTE DO MINISTERIO PUBLICO
ESTADUAL: SR. . Heron Handryçao Barbosa apresentou e fez a leitura da ata da
reunião realizada no dia 01/11/2014, na sede do Ministério Publico Estadual, após a sua
leitura foram feitas as seguintes considerações: Solange Bergami colocou que não
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constava a situação do espaço físico do CAE. Os Conselheiros presentes ao MP ficaram
de fazer as ressalvas do que faltou na Ata - Sidney solicitou esclarecimentos quanto ao
Plano de Ação elaborado pelo Conselho. Sra. Ana Mirra informou que o Plano está
elaborado, porem ainda não foi submetido a aprovação do Conselho. – 3 –
PRESTAÇAO DE CONTAS PNAE 2013: Sra. Elaine declarou como conselheira que
os dados do SIGECOM são gerais, os valores são gerais sendo tudo apresentado de
forma muito técnica, porem fez a seguinte conclusão sobre o parecer, que o mesmo não
é pertinente à questão financeira e sim quanto as questões estruturais e sanitárias –
Solange Bergami solicitou esclarecimentos sobre de que forma são feitos os repasses.Sra. Lívia Ribeira Souza esclareceu que são realizados via processos. – Ana Paula,
Coordenadora de Infraestrutura, esclareceu ainda que estas informações estão contidas
no processo físico, onde sempre que solicitado será apresentado ao Conselho, informou
ainda que as informações são direcionadas pela Diretoria Regional à SEEDUC. –
Solange Bergami aproveitando sugeriu que seja apresentado ao Conselho os gestores do
Projeto de Segurança Alimentar. - Sidney solicitou esclarecimentos quanto a tomada de
preços: - Sra. Ana esclareceu que o gestor da unidade escolar é o responsável pela
aquisição dos gêneros, mediante o índice de preços ao consumidor fornecido pela
Fundação Getúlio Vargas, com a margem de 30%., através da Coordenação

de

Segurança Alimentar que está vinculada às Coordenadorias Regionais nos Municípios e
à Coordenação. Prosseguindo com a prestação de contas, foi aberto a pagina do parecer
conclusivo, cujo questionário foi respondido pelos Conselheiros presentes. Também foi
apresentado o repasse anual do FNDE de R$ 69.923.576,80 (sessenta e nove milhões
novecentos e vinte três mil, quinhentos e setenta e seis reais e oitenta centavos) – O
conselho não foi informado quanto a contra partida do Estado, bem como no item 13.2
faltou esclarecimentos quanto aos valores das refeições que precisa ser diferenciada. Solange Bergami solicitou quanto ao apresentado, o levantamento do repasse de
recursos feitos aos municípios que não foram utilizados da agricultura familiar. - Após
apresentação e as considerações a Senhora Presidente submeteu a prestação de contas
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apresentada pela SEEDUC aos Conselheiros presentes, sendo a PRESTAÇAO DE
CONTAS ANO 2013 APROVADA COM RESSALVAS de acordo com os votos em
epigrafe: Sra. Elaine Costa da Silva: com ressalvas, Sra. Ana Cristina Ferreira Mirra:
reprovado, - Solange Bergami: com ressalvas; Sidney Campos Neves: com ressalvas; –
Clarice Soares Carvalho com ressalvas. Finalizando Sidney Campos Neves louvou o
trabalho da equipe de Segurança Alimentar da SEEDUC, em seguida sugeriu a
realização de um seminário com o Conselho. - Conselheiro Délio Marques de Souza
parabenizou o trabalho do Conselho e de toda equipe. – Ana Paula Peçanha de Araújo
Lima em nome da equipe agradeceu a oportunidade e se colocou a disposição do
Conselho.- Solange sugeriu como ponto de pauta para a próxima reunião: Avaliação do
CAE Estadual do Rio de Janeiro. Eu Sidney Campos Neves redigi e lavrei esta ata que
vai assinada por mim, e pela Presidente Sra. Ana Cristina Ferreira Mirra e demais
Conselheiros presentes.
Rio de Janeiro, 13 de Novembro de 2014.
.

Ana Cristina Ferreira Mirrha
(Presidente do CAE/RJ)

