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ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Aos dezesseis dias do mês de janeiro 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, Elaine Costa Silva, Solange
Bergami e Sidney Campos Neves e o senhor Conselheiro Suplente: Délio Carneiro
Marques. A reunião teve como pauta: 1) Assembléia para designar novos membros
para o Conselho de Alimentação Escolar do Estado do Rio de Janeiro e 2)
Informes Gerais. Iniciado os trabalhos, a Presidente apresentou o OFÍCIO
SEEDUC/CG nº 197/2013, com a solicitação da Assessoria Jurídica/ASJUR para que
seja realizada Assembleia Específica para designar novos membros do CAE/RJ,
considerando a solicitação Conselho Regional de Nutricionistas da 4ª Região – CRN-4.
A Conselheira Solange solicitou que: suas justificativas de ausência fossem registradas
em ata, uma vez que foram encaminhadas, por email, conforme solicitado; que não
fosse alterado o horário das reuniões, pois tem dificuldades de participar no período da
manhã; que fosse esclarecido o motivo de ter sido convocada tão rapidamente e o teor
da pauta de reunião. Outrossim, afirmou que o Decreto n° 42.287/2010 deve ser
respeitado, visto que não cabe ao Conselho eleger representantes, mas sim as entidades
representativas e requereu cópia da publicação do referido Decreto, da relação das
entidades que compunham o mandato anterior e da publicação do fórum de eleição das
entidades que participam deste Conselho. A Presidente Ana Mirrha explicou que o
horário da última reunião foi alterado por motivos das comemorações de fim de ano e
que para a realização desta reunião extraordinária foi realizada uma consulta, via
telefone, aos Conselheiros Délio, Celeste e Elaine, pois devido ao forte calor chegou-se
ao consenso que seria melhor que a mesma fosse realizada pela manhã. A Presidente
aproveitou para se desculpar, pois com tantas demandas, esqueceu-se de entrar em
contato com os demais, no caso dos Conselheiros Solange e Sidney, porquanto
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acreditou que o Conselheiro Délio iria avisá-los, visto que ocupa a suplência do
Conselheiro Sidney. Contudo deixou claro que isso não justifica sua falha. Em
continuidade, a Presidente Ana Mirrha respondeu que as entidades organizadas no
mandato anterior representantes da sociedade civil eram a Anima Projetos Sociais e o
CRN-4. Completando, sublinhou que a indicação do CRN-4 seria de grande importância
para o Conselho, pela expertise no assunto e pelo fato de uma das nutricionistas
indicada - Sra. Lúcia França - ter sido Presidente do CAE do Município do Rio de
Janeiro, o que possibilitaria uma excelente troca de experiências. A Conselheira Solange
afirmou a Secretaria de Estado de Educação – SEEDUC que deve possuir nutricionistas
para assessorar ao CAE e o PAE/RJ nas Diretorias Regionais Administrativas. Sendo
assim, se o CRN-4 demonstrou interesse, e fez suas indicações, não cabe ao CAE/RJ
avaliar a representação. Outrossim, a Conselheira Solange discordou da forma como
estaria sendo conduzida a substituição das entidades e gostaria de apresentar uma
proposta. O Conselheiro Délio lembrou que a Nutricionista Clarice Soares Carvalhosa
vem acompanhando, como convidada, as visitas do CAE/RJ. Passando a palavra ao
Conselheiro Sidney, ele desejou aos presentes boas vindas neste ano que se inicia e
deixou claro que todo o questionamento feito pela Conselheira Solange é para
salvaguardar os membros deste conselho, dizendo, ainda, estar surpreso por no período
de recesso ser realizada reunião extraordinária. Ademais, lamentou não ter comparecido
a reunião em que o Sr. Sérgio Mendes Chefe de Gabinete da Secretaria do Estado de
Educação – SEEDUC, nos honrou com sua presença, pois gostaria de ter realizado
algumas colocações. Por fim, sugeriu que todos ouçam a proposta da Conselheira
Solange. Em continuidade, foi concedida a palavra a Sra. Solange para apresentar sua
proposta. A conselheira iniciou a sua fala destacando sua preocupação quanto à falta de
cumprimento das atribuições do CAE e lamentando a falta de participação efetiva de
todos os Conselheiros. Após, apresentou a proposta de se fazer um edital convocando as
entidades civis organizadas que queiram participar do Conselho e depois realizar uma
votação. Todos os presentes concordam, sendo assim, o edital foi elaborado e solicitado
à Chefia de Gabinete sua publicação em Diário Oficial por meio do Ofício CAE/RJ n°
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003/2014. Outrossim, a Conselheira Elaine ressaltou que poderia ser pensada a
possibilidade de aumentar o número de representantes no Conselho e consignou que já
havia realizada essa sugestão em outra ocasião. Porém, a Conselheira Solange
apresentou proposta de que se aguardasse a eleição dos novos representantes da
sociedade civil e, em tempo oportuno, o CAE/RJ agendasse um fórum para eleição de
todos os segmentos e seus respectivos representantes. Passando aos informes gerais o
Conselheiro Délio agradeceu mais uma vez pelo reconhecimento da Presidente. Em ato
contínuo, foram apresentados pela Presidente o OFÍCIO SEEDUC/CG n° 002/2014, o
qual responde as solicitações do OFÍCIO CAE/RJ n° 036/2013, e o logotipo do CAE,
elaborado pela Assessoria de Comunicação da SEEDUC. Em conclusão, todos os
Conselheiros presentes informaram que possuem interesse em receber um computador
portátil, caso seja disponibilizado pela SEEDUC. 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.
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