
                                                                                                              

 
 
 

 

Ata de Assembleia Ordinária 
 
Aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, em primeira 

chamada às nove horas e trinta minutos em segunda e última chamada às 

dez horas, na sala 465 do CASS, compareceram os Conselheiros, Mário Luís 

Larrubia (segmento Funcionário – Titular), Savana Araújo Pereira (segmento 

Funcionário – Suplente), Darcy Tadeu Xavier Campos (segmento Poder 

Executivo – Titular), Dinair Silva Pires (segmento Poder Executivo – 

Suplente), Ana Maria Marcate (segmento Professor – Suplente), Roseane 

Moreira Sampaio (segmento Sociedade Civil – Suplente), Joílson Moço 

(segmento Pais de Alunos - Titular), Maria Romana Moreira (segmento 

Sociedade Civil – Titular) e a secretária Maria Freitas dos Santos.  E a 

ausência dos Conselheiros, Isabelle Moura (segmento Pais de Alunos - 

Suplentes), Fidelina Rocha da Silva (segmento Pais de Alunos - Titular), 

Lucia França Santos (segmento Sociedade Civil - Titular), Rosângela Dias 

(segmento Sociedade Civil - Suplente), Elaine Gatinho (segmento Pais de 

Alunos - Suplentes), Marcelo Cosme Lacerda dos Santos (segmento 

Professor – Titular). O presidente Mário inicia a décima terceira assembleia 

ordinária do Quadriênio 2013 – 2017, solicitando que a conselheira Ana faça 

a leitura da ata da assembleia anterior e em seguida a ata foi aprovada.  O 

presidente Mario abre ponto de pauta para solicitar ao conselheiro Tadeu, 

representante do Poder Executivo, que intervenha junto a Gerência de 

Educação da quarta Coordenadoria Regional de Educação - CRE no caso da 

conselheira Ana que, por ser professora de educação física, está com 

problemas para vir às reuniões do CAE que são sempre as segundas  

quartas- feiras de cada mês. O conselheiro Tadeu retirou-se para participar 

da reunião com o seu Coordenador e todas as Gerências de Infraestrutura 

das CREs. O presidente Mario repassa as informações do II Encontro de 

Alimentação Escolar em São Paulo, onde participou juntamente com o 

conselheiro Tadeu e relata que vinte e sete estados estiveram presentes no 

Encontro em São Carlos. O presidente diz que falou com senhor Leomir, do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação– FNDE, que o CAE – RIO 
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precisa de um espaço na prestação de contas para as ressalvas. O 

presidente Mario diz que o encontro tratou também da composição e 

atribuições do CAE Nacional. O presidente Mario relata que sugeriu que de 

cada estado tenha dois representantes e todos os presentes concordaram.  

O presidente comenta que o atual CAE do Estado do Rio nunca chamou o 

nosso Conselho para nada e por isso não tem com nos representar. O 

presidente diz que foram elaboradas as atribuições que são parecidas com 

as desse Conselho. O presidente Mario informa que o CAE Niterói fará um 

Encontro Fluminense abrangendo aquela área, e que o CAE - Rio fará um 

encontro parecido com o de São Carlos que abrangerá as outras localidades 

que não foram inclusas no encontro de Niterói. O presidente informa que 

para tal encontro chamará o FNDE, a Coordenadoria Geral da União – CGU, 

o Instituto de Nutrição Annes Dias – INAD e a Prefeitura do Rio. O presidente 

informa que são noventa e dois Conselhos no Rio e que se comparecerem 

dois representantes de cada serão cento e oitenta e quatro participantes e 

que começará, fazendo levantamento dos telefones e e-mails. O presidente 

informa que a reunião com o Ministério Público ocorreu em consequência do 

ofício que foi entregue equivocadamente,  o qual explicava que o Conselho 

está sem veículo desde onze de novembro de dois mil e quatorze. A 

Gerência de Alimentação entendeu o equívoco. A Coordenadoria de 

Infraestrutura CIN nos concedeu um carro e fomos a E.M Prof.ª Sônia Mota 

Molizane pela segunda vez, para verificar uma antiga denúncia e o 

presidente observou que ouve algumas adequações, porém  a quantidade de 

feijão oferecida as crianças continua menor que a recomendada, embora 

haja pedido e entrega correta para o número de alunos. Este fato foi 

comunicado a Professora Edna da  GIN da décima CRE que ficou de 

acompanhar a escola. O presidente diz que o prazo final da prestação de 

contas se aproxima e convoca uma assembleia extraordinária para a próxima 

quarta feira, dia dezoito e a plenária concorda. A conselheira Romana sugere 

que se escolha a menor CRE para ser feito um Estudo Piloto, onde ela e a 

conselheira Rosângela irão verificar o processo que dará base para a 

prestação de contas de dois mil e quinze.  A conselheira Romana diz que 

gostaria de ter uma senha individual para a prestação de Contas, pois no 

momento só o presidente tem.  O presidente diz que o FNDE enviou um 

modelo termo de visita para os CAEs e que a conselheira Lúcia ficou de 

verificar se existe algo a acrescentar no termo atual deste Conselho. O 

presidente le a justificativa da conselheira Isabelle, que solicita que a mesma 

conste na ata e que seja enviada uma cópia para ela. A plenária delibera que 

a conselheira seja informada que não é prática deste Conselho transpor para 



atas o motivo das faltas dos conselheiros, e que toda e qualquer cópia das 

atas anteriores poderá ser obtida junto à secretária. O presidente Mario 

informa que o Regimento Interno foi publicado no dia seis de março do 

presente ano. A secretária Maria entrega cópia a todos os presentes além de 

enviá-la por e-mail a todos os conselheiros. O Presidente diz que o 

Coordenador Cláudio prometeu inserir o CAE na página do Rio Educa. O 

presidente anuncia a comemoração dos aniversariantes do trimestre. Nada 

mais a ser tratado, eu Maria Freitas dos Santos, Secretária deste Conselho 

dou por encerrada e lavro a presente ata com a listagem de presença. 

 
 


