Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Educação
Conselho de Alimentação Escolar – CAE/RJ

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Aos nove dias do mês de abril de dois mil e quinze, às quinze horas e trinta minutos, na sala de
reuniões do PRODERJ, localizado na Rua da Ajuda nº 5, 24º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ
reuniram-se os senhores Conselheiros Titulares: Ana Cristina Ferreira Mirrha, Elaine Costa
Silva, Sidney Campos Neves, Solange Bergami, Lúcia França Santos, e os senhores
Conselheiros Suplentes: Luciana de Oliveira Vieira, Délio Carneiro Marques e Araci Gomes,
Heron Handryção Barbosa da Silva. Participaram também, como convidados, a Senhorita Lívia
da Cruz Gomes (CDSA) e o servidor da SEEDUC Antonio de Carvalho. A reunião teve como
pauta: 1) Elaboração do Relatório Conclusivo; 2) Análise da Prestação de Contas; 3)
Apresentação dos dados solicitados a CDSA e 4) Informes Gerais. Iniciado os trabalhos a
Presidente Ana Mirrha toma a palavra e informa da impossibilidade de acesso ao Sistema do
FNDE e que após contato com o funcionário do FNDE o Sr. Roberto através do telefone 0612022-5679, de Brasília aguarda um posicionamento oficial sobre este problema. Em resposta
por e-mail o FNDE informou que está ocorrendo um problema no site do CAE Virtual, mas que
nenhum Município ou Estado será prejudicado pelo problema. A Presidente/Conselheira então
apresenta a convidada, Sr.ª Lívia da Cruz Gomes, que informa que a Coordenadora Lívia
Ribera, se ausentou desta reunião devida estar em capacitação com os diretores regionais, na
Escola SEEDUC, Tijuca, Rio de Janeiro- RJ. O conselheiro Délio questiona se existe um
estudo da quantidade de alunos com problemas alimentares, o que foi informado pela
representante da Coordenação de Segurança Alimentar – CDSA, de que está sendo elaborado,
mas neste momento ainda não existe este levantamento. A presidente Ana Mirrha sugere que
os cardápios elaborados pela CDSA devam ser enviados ao CAE/RJ e após analisados e
aprovados por este conselho, encaminhados as U.Es. Lívia da Cruz Gomes informa que o
CDSA está na fase final da elaboração de um novo manual de orientações técnicas, mais
atualizado que em breve estará sendo distribuído as direções escolares e disponibilizado no site.
Conforme solicitado por este Conselho, ficou agendado um encontro com a coordenadora Lívia
Ribera para o dia 30 de abril, sexta-feira, onde será repassada a dinâmica de trabalho da CDSA.
O local e horário serão confirmados posteriormente. O Conselheiro Sidney e Heron solicitam
que o CAE/RJ seja convidado para acompanhar os testes de aceitabilidade realizados pela
CDSA. Dando continuidade, à servidora Lívia Gomes apresenta o material solicitado na
reunião ordinária do dia 23 de março, onde o CAE/RJ solicitou a CDSA que fosse entregue 1 Material impresso do espelho de toda a verba destinada pelo FNDE, incluindo todas as
modalidades, de forma total e descriminada, a SEEDUC/RJ; 2 - Selecionar por amostragem
problemas encontrados por sua Coordenação; 3 - O quanto foi gasto com a agricultura familiar;
4 - Planilha com os dados, do quanto cada unidade escolar recebe (escola, regional, etc). Esta
planilha deverá ser disponibilizada em mídia digital (CDR ou DVDR); 5 - Solicita data para
agendamento de uma reunião entre os Conselheiros interessados em conhecer melhor o
trabalho de sua Coordenação; 6 - Apresentar Teste de aceitabilidade realizado por esta
coordenação PAE/RJ. A Srta. Lívia entrega mídia para ser duplicada e entregue a cada
Conselheiro. Distribui também uma planilha com os repasses do FNDE/PNAE no ano de 2014.
Utilizando o data show informa o conteúdo do material entregue, exemplificando e detalhando
os repasses realizados pelo FNDE ao Estado e do Estado para as unidades escolares. Lembra
que a 9ª Parcela de 2014 não foi repassada pelo FNDE, devido ao problema ocorrido no Estado
do Rio de Janeiro e a 10ª parcela foi paga no início do exercício de 2015. Os Conselheiros
verificaram a partir do material entregue que o Estado do Rio de Janeiro recebe repasses para
creches, pré-escolas, educação indígena e AEE. Também ficou evidenciado o repasse as
unidades como FAETEC, UERJ e escolas da Polícia Militar. O Conselheiro Sidney solicita
Rua da Ajuda nº 5, 5º andar. Centro, Rio de Janeiro, CEP: 20040-000.
E-mail: cae@educacao.rj.gov.br /
Tel.(21) 2333-0605 e (21) 98496-0507

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Educação
Conselho de Alimentação Escolar – CAE/RJ

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2015
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

informações sobre as aplicações financeiras deste repasse do FNDE, a Srta. Lívia informa ao
Conselho que esta ação é realizada pelo financeiro da SEEDUC (SUPOF). O Conselheiro
Sidney reforça que devido à responsabilidade da fiscalização e validação do uso do recurso por
esse órgão, que os responsáveis financeiros sejam convocados para apresentarem ao CAE, 1) O
quantitativo por modalidade, do valor recebido por aluno do repasse realizado pelo
FNDE/PNAE; 2) Saldo da aplicação financeira. Sobre a Agricultura Familiar a Srta. Lívia
Gomes informa que existe um aumento significativo dos gastos com este programa, que as
unidades escolares são orientadas pelo CDSA a reservarem 30% da receita para a chamada
pública, aonde deverão adquirir produtos com os agricultores familiares. O CDSA vem
realizando várias ações incentivando a compra com os agricultores, o que vem aumentando nos
anos de 2012 a 2014 os gastos em 64% dos produtos da Agricultura Familiar. Os Conselheiros
perguntam sobre como é realizada esta ação respeitando as regionalidade e cultura de cada
região. A CDSA envia as unidades escolares o cardápio e as sugestões ou substituições
permitidas, desde que sejam respeitados os grupos dos alimentos. A Conselheira Lúcia mostra
enorme preocupação como prazo para a elaboração do Relatório Conclusivo do PNAE e propõe
uma nova reunião para o dia dezesseis de abril, data limite, já prorrogada pelo FNDE, para o
envio do relatório. O que foi acolhido por todos. Ficou também acertada que neste reunião
serão convocados os representantes financeiros da SEEDUC e a Coordenadora Lívia Ribera.
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e eu Antonio de Carvalho que secretariei,
encerro a presente ata, que segue assinada por mim, pela presidente do Conselho e demais
Conselheiros.
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