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

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA
1

Aos vinte dias do mês de Agosto de dois mil e quinze na sala de reunião do PRODERJ às

2

quatorze horas, localizado na Rua da Ajuda 5 – 24° andar, Centro, Rio de Janeiro RJ reuniram

3

– se os conselheiros Titulares: Ana Cristina Ferreira Mirrha, Elaine Costa Silva, Lúcia França

4

Santos, Sidney Campos Neves, Solange Bergami Suplentes: Délio Carneiro Marques, Heron

5

Handryção Barbosa da Silva, com a participação do Secretario Administrativo o servidor

6

Antônio de Carvalho. A presidente do conselho

7

apresentando pauta. 1ª) Atas de 2014 e 2015 (leitura para a provação e posterior

8

publicação) , 2ª) Informes Gerais. Logo em seguida a presidente abriu a reunião, passando a

9

palavra para o conselheiro Sidney que agradece pelos informes enviados pelo secretario do

10

CAE/RJ e menciona o parlamentar que defende o CAE Nacional para que tenha recursos

11

próprios. A conselheira Solange fala sobre o efeito cascata que os estados e municípios terão

12

que arcar com essas responsabilidades. A Presidente fala sobre a aprovação da lei nacional

13

através da Deputada Dorinha, fala ainda que a Presidente Dilma lançou do projeto Dialoga

14

Brasil. Solange solicita uma inclusão de um ponto de pauta: atas de 2014 e 2015 informes e

15

visitas e se tem calendário, solicita que as atas devem ser enviadas pelo e-mail para os -

16

conselheiros. A presidente Ana colocou em votação e a conselheira Solange foi eleita pelos

17

conselheiros presentes para a leitura das atas. Tendo sido lidas e aprovadas as atas: 7ª reunião

18

ordinária de dezesseis de julho de 2015 e todas as demais do ano de 2014 para posterior entrega

19

aos auditores do FNDE no dia vinte e quatro de agosto de 2015. A presidente pergunta quem

20

participará da reunião com os auditores que foram enviados pelo FNDE a SEEDUC. A

21

presidente informa que a reunião com o FNDE será às quinze horas na sede da SEEDUC em

22

Santo Cristo, no dia vinte de agosto do ano corrente. Solange sugeri aproveitar a oportunidade

23

para relatar sobre todos os problemas da estrutura do conselho, pedindo que o conselho defina

24

o seu posicionamento mediante o FNDE, faz um encaminhamento solicitando que as demais

25

atas sejam enviadas para o e-mail de todos os conselheiros e todos façam suas considerações

26

para a finalização. Ficou acordado que os conselheiros façam as ressalvas e repassem para e-

27

mail do conselho até as dez horas da manhã. Sr Délio fala que o FNDE ouvirá os conselheiros

28

quanto a estrutura , alimentação nas escolas, participação nas licitações e questionamentos

29

gerais. Foi decidido em conjunto a apresentação. Sem mais a tratar, deu-se por encerrada a

30

reunião às dezessete horas e eu, Heron H. Barbosa, que secretarei, lavro a presente Ata que

31

segue assinada por mim, pela Presidente e demais Conselheiros.

Ana Mirrha faz a abertura da reunião
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