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1

Aos vinte e três dias do mês de março de dois mil e quinze, às quinze horas, no auditório da

2

SEEDUC, localizado nas dependências da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro,

3

sito à Rua Prof. Pereira Reis, nº 119, térreo, Santo Cristo, Rio de Janeiro/RJ, reuniram-se os

4

senhores Conselheiros Titulares: Ana Cristina Ferreira Mirrha, Elaine Costa Silva, Sidney

5

Campos Neves, Solange Bergami, Lúcia França Santos, e os senhores Conselheiros Suplentes:

6

Luciana de Oliveira Vieira, Délio Carneiro Marques e Araci Gomes, Heron Handryção Barbosa

7

da Silva. Participaram também, como convidados, a Senhora Lívia Ribera Souza e os

8

servidores da SEEDUC Ana Paula Pinto e Antonio de Carvalho. A reunião teve como pauta: 1)

9

Calendário Anual; 2)Análise da Prestação de Contas; e 3)Informes Gerais. Iniciado os

10

trabalhos a Presidente Ana Mirrha toma a palavra e informa do Ofício SEEDUC que

11

apresentou o servidor Antonio de Carvalho, que estará diariamente das 8 às 17h de segunda a

12

sexta-feira, atendendo administrativamente o CAE/RJ. Os Conselheiros Heron, Lúcia e Elaine

13

solicitaram que fosse aprovado pelo Conselho, o horário do servidor, que em dias de reuniões

14

deverá ser diferenciado. O que foi aprovado por todos os Conselheiros presentes. Dando

15

continuidade após entendimento da pauta, com a colaboração dos Conselheiros Délio, Solange

16

e da Presidente Ana Mirrha, o Conselheiro Heron apresenta as datas sugeridas para as reuniões

17

ordinárias de 2015. Que após aprovado por todos os Conselheiros foi encaminhado para a

18

publicação no site do CAE/RJ, pelo Proderj, fechando o primeiro item da pauta. Dando início a

19

Análise da Prestação de Contas, as Conselheiras Lúcia, Solange, Araci e os Conselheiros Délio

20

e Sidney argumentam da necessidade de terem acesso aos dados de repasse às unidades

21

escolares do Estado, bem como da dificuldade encontrada para realizarem dignamente seu

22

trabalho. O Conselheiro Sidney aproveitando a presença da Coordenadora do PAE/RJ Sr.ª

23

Lívia Ribera, solicita maiores informações sobre o repasse das unidades filantrópicas, sócio-

24

educativas e verifica a complexidade da sua análise. A Conselheira Solange então propõe que

25

sejam solicitados ao PAE/RJ, dados que possibilitem uma análise do repasse de verbas as UEs,

26

informações sobre a agricultura familiar e o agendamento de uma reunião para conhecer

27

melhor o trabalho do PAE/RJ. A Coordenadora do PAE/RJ informa que estes dados estão

28

disponibilizados no SIGCON, a presidente Ana Mirrha confirma que iria apresentar este

29

relatório nesta reunião, mas por problemas técnicos do site do FNDE não o foi possível. Os

30

Conselheiros solicitaram a presidente e a Sr.ª Lívia que estes dados sejam disponibilizados em

31

mídia digital, que deverá ser entregue no máximo na próxima reunião, a fim de auxiliá-los na
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análise da prestação de contas. O Conselheiro Heron em sua fala enaltece o momento atual do

33

CAE/RJ, e o grande momento na audiência na ALERJ, os desafios que o Conselho terá para

34

atender a demanda atrasada do MPERJ. Depois de cada um expressar sua opinião fica acertado

35

que o Conselho fará uma visitação em grupo conforme solicitado anteriormente. A Conselheira

36

Araci indica que na impossibilidade de todos irem juntos, poderiam dividir-se em três ou quatro

37

escolas ao mesmo tempo. Todos concordam que as visitações auxiliam na análise da prestação

38

de contas e denúncias. O Conselheiro Sidney solicita que seja reenviada a minuta do plano de

39

ação para os Conselheiros, o que a Conselheira Solange e Elaine que possuem cópias, enviarão

40

ao servidor Antonio de Carvalho para o reenvio. A presidente então coloca em votação a

41

proposta da Conselheira Solange ao PAE/RJ, sendo foi aprovada por todos os presentes. Dando

42

continuidade à pauta a Conselheira Solange lê uma denúncia que lhe foi entregue, que será

43

verificada pelo PAE/RJ. O Conselheiro Délio volta a ressaltar a importância da reunião

44

realizada na ALERJ e da importância da participação de todos titulares e suplentes para

45

fortalecer o CAE/RJ.

46

visitações, mesmo com o mínimo de EPIs necessários, até que a tramitação para a compra seja

47

finalizada. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e eu Antonio de Carvalho que a

48

secretariei, encerro a presente ata, que segue assinada por mim e pela presidente do Conselho.

49

Antonio de Carvalho, Administrativo do CAE/RJ ____________________________________.

50

Ana Cristina Ferreira Mirrha, Presidente/Conselheira _________________________________.

O Conselho após intensa participação de todos, decide manter as

51
Próximos Passos / Compromissos Assumidos:
Ação

Responsável

Dados que
possibilitem uma
análise do repasse de
verbas as UEs,
informações sobre a
agricultura familiar
(em mídia digital) e o
agendamento de uma
reunião para conhecer
melhor o trabalho do
PAE/RJ.

Sr.ª. Lívia Ribera –
PAE/RJ

Data

Horário

09/04/2015

14:30
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Envio dos Planos de
Ação ao servidor
Antonio de Carvalho

Conselheiras.
Solange e Elaine

09/04/2015

14:30

09/04/2015

14:30

Consolidação dos
Planos de Ação e
encaminhar a todos

Antonio de Carvalho

os Conselheiros
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