
  

 

                                                                                          

 

                      

Ata de Assembleia Geral Ordinária   
 

Aos oito dias do mês de abril 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, Mario Luis 

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

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

Executivo – Titular), Dnair Silva Pires (Segmento Poder Executivo – 

Suplente), Lúcia França Santos (Segmento Sociedade Civil - Titular), 

Roseane Moreira Sampaio (Segmento Sociedade Civil – Suplente), Maria 

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

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

Aluno – Suplente), Fidelina Rocha da Silva (Segmento Pais de Alunos - 

Titular), Isabelle Moura (Segmento Pais de Aluno – Suplente) e a secretária 

Maria Freitas dos Santos. E a ausência dos Conselheiros, Ana Cristina 

Marcate (Segmento Professor – Suplente), Marcelo Cosme Lacerda dos 

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

Pais de Aluno – Titular). O presidente Mário inicia a décima quarta 

Assembleia Geral Ordinária do Quadriênio 2013 – 2017 do Conselho de 

Alimentação Escolar da Cidade do Rio de Janeiro, solicitando que a 

conselheira Roseane, faça a leitura da Ata da assembleia anterior e em 

seguida a mesma foi aprovada. O Presidente Mario informa a pauta da 

convocatória e continua informando sobre um Fórum de Alimentação 

Escolar, em Águas de Lindoia, que acontecerá em agosto. O conselheiro 

Tadeu leu as informações referentes ao Fórum e a plenária deliberou por não 

comparecer ao evento. O conselheiro Tadeu solicita que envie para ele 

qualquer ofício destinado aos órgãos da Prefeitura para que ele os 

encaminhe, pois ontem foi consultado sobre um ofício que a Coordenadoria 

de Gestão e Governança recebeu deste Conselho e não sabia do que se 

tratava. O presidente Mario informa que o CAE deverá elaborar um ofício 

para solicitar a Senhora Secretária de Educação que aumente o efetivo de 

merendeiras, pois mesmo com a entrada das empresas as condições 
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 permanecem na mesma. A conselheira Dnair informa que os manipuladores 

das empresas começaram a trabalhar sem treinamento, por isto as coisas 

não melhoraram, mas que eles terão a capacitação. O presidente Mario 

ressalta que irá sugerir o aumento dos números de merendeiras por alunos, 

pois a legislação é de mil novecentos e noventa e cinco (1995), e as 

Unidades Escolares não oferecem mais merenda e sim refeições. O 

presidente Mario informa que conversou com a professora Maria de Nazaré, 

responsável pela área pedagógica da Prefeitura, que abriu seu setor para o 

CAE levar projetos e/ou ideias que incentivem os alunos da rede com a 

alimentação escolar, principalmente em cardápio de baixa aceitação. O 

presidente Mario sugere que o Conselho delibere a elaboração do ofício para 

a Senhora Secretária. O conselheiro Tadeu sugeriu um grupo de estudo para 

avaliar o quantitativo do número de merendeiras.  A conselheira Lúcia 

sugeriu que esse ofício seja elaborado pelas nutricionistas que integra o 

CAE, o Representante do Poder Executivo, o Presidente do Conselho e pela 

Savana. O presidente colocou em votação e a plenária concordou com a 

elaboração com todos os membros e seus pronunciamentos. O presidente 

Mario continua informando a necessidade de dar continuidade às visitas do 

Ministério Público e solicita ao conselheiro Tadeu, representante do poder 

Executivo que quando a Prefeitura desmarcar o carro agendado que se 

agende outro imediatamente, pois o que está acontecendo é que a prefeitura 

desmarca e fica aguardando o CAE remarcar, quando nós estamos 

acostumados a realizar visitas todos os dias.  O conselheiro Tadeu informa 

que em breve teremos a volta dos serviços de atendimento dos transportes. 

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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