
  

 

                                                                                                              

 

                      

Ata de Assembleia Geral Ordinária   

 

Aos onze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze, em primeira 

chamada às dez horas em segunda e última chamada às dez horas e trinta 

minutos, 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), Lúcia França Santos (segmento Sociedade Civil - Titular), Maria 

Romana Moreira (Segmento Sociedade Civil – Titular), Rosângela Dias  

(Segmento Sociedade Civil – Suplente), Elaine Gatinho (segmento Pais de 

Aluno – Suplente),  e a secretária Maria Freitas dos Santos. E a ausência 

dos Conselheiros Ana Cristina Marcate (segmento Professor – Suplente), 

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

(segmento Pais de Aluno – Suplente) Marcelo Cosme Lacerda dos Santos 

(Segmento Professor – Titular), Joílson Nascimento Moço (Segmento Pais 

de Aluno – Titular), Roseane Moreira Sampaio (Segmento Sociedade Civil – 

Suplente). O presidente Mário inicia a décima terceira Assembleia Geral 

Ordinária do Quadriênio 2013 – 2017 do Conselho de Alimentação Escolar 

da Cidade do Rio de Janeiro, solicitando que a conselheira Lúcia, faça a 

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

Presidente Mario informa a pauta da convocatória. O presidente Mario 

continua informando a necessidade de dar continuidade às visitas do 

Ministério Público, porém as unidades escolares estão localizadas em 

comunidade de difícil acesso. O presidente Mario relata que o CAE se 

depara com a situação da falta de carros cedidos pela Coordenadoria de 

Infraestrutura - CIN e relata que em conversa com o promotor do Ministério 

Público - MP, foi orientado a enviar um ofício informando a data inicial das 

dificuldades encontradas para a continuidade das visitas. O conselheiro 

Tadeu diz que o Conselho não solicitou carro e o presidente Mario diz que 

desde a eleição de diretores escolares da rede municipal de Ensino, no início 

de novembro de dois mil e quatorze, foi informado da falta de carros. O 
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 conselheiro Tadeu informa que após a eleição, as escolas estavam se 

preparando para o recesso e que só retornou em fevereiro. O presidente 

informa que em janeiro o M.P. solicitou visitas.  O conselheiro Tadeu informa 

que a partir da presente data basta o Conselho solicitar o carro que a CIN 

concederá, ainda que não haja o contrato. O presidente Mario solicita à 

secretária que elabore um ofício para MP informando a necessidade de 

transporte, segundo a Resolução/CD/ FNDE Nº 26 de 17 de junho de 2013, 

em seu art.36 - C. O presidente Mario informa que já se encontra com o 

ofício que solicitou para secretária. O conselheiro Tadeu solicitou um tempo 

para resolver a situação. Os conselheiros presentes concordam em não 

mandar o ofício para o MP, e enviá-lo ao conselheiro Tadeu que 

encaminhará para CIN. O presidente Mario relembra que existem unidades 

que o Conselho deverá fazer novas visitas com a finalidade de se certificar 

se as pendências foram solucionadas. O presidente Mario informa que a 

E.M. Evangelina é caso de saúde pública, pois muito próximo ao refeitório 

existe concentração de pombos. O presidente Mario relata que a nova 

direção solicitou ajuda para resolver esse problema. A conselheira Dinair 

informa que há muitos pombos em unidades antigas onde a estrutura física 

do prédio favorece a entrada dessas aves. O conselheiro Tadeu informa que 

as direções são orientadas sobre os tramites para realizar a repelência dos 

pombos e que é necessário entrar em contato com a Zoonose que irá 

aconselhar os procedimentos. A plenária neste momento recebeu a visita de 

um representante do MP, que trouxe ofícios com novos prazos para as 

visitas não realizadas. O presidente passa para votação do calendário de 

reuniões do CAE, e a plenária concorda que seja semestral. Sendo as 

seguintes datas: onze de março, oito de abril, treze de maio e dez de junho. 

O presidente Mario informa que recebeu o convite para participar do II 

Encontro Nacional de Alimentação Escolar na Cidade de São Carlos no 

Estado de São Paulo, nos dias vinte e quatro  a vinte e seis de fevereiro do 

corrente  ano, e que falou com o Poder Executivo e a Secretaria Municipal de 

Educação acatou o pedido e providenciou condições para que dois 

conselheiros possam participar do Encontro, informa que além dele irá 

também o conselheiro Tadeu. 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. 
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