
  

 

                                                                         

 

  

Ata da Assembleia Geral Ordinária 

Aos doze dias do mês de agosto 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, Darcy 

Tadeu Xavier Campos (Segmento Poder Executivo – Titular), Gisele de 

Savignon Pereira (Segmento Poder Executivo – Suplente), Marialdo Pereira 

Lopes (Segmento Professor – Titular), Elaine Gatinho (Segmento Pais de 

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

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

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

(Segmento Funcionário – Suplente), Isabelle Moura (Segmento Pais de 

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

Conselheiros, Márcia Cristina M. Pereira (Segmento Professor – Suplente), 

Fidelina Rocha da Silva (Segmento Pais de Alunos - Titular), Joílson 

Nascimento Moço (Segmento Pais de Aluno – Titular), Maria Romana 

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

Sociedade Civil – Suplente), O presidente Mário inicia a décima sétima 

Assembleia Geral Ordinária do Quadriênio 2013 – 2017 do Conselho de 

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

conselheira Isabelle, faça a leitura da Ata da Assembleia anterior e em 

seguida a mesma foi aprovada. O Presidente Mario explana as condições 

das escolas visitadas e informa que em 89 (oitenta e nove) unidades, 39% 

(trinta e nove por cento) estão com algum problema. O conselheiro Tadeu 

informa que reenviou todos os comunicados do Instituto de Nutrição Annes 

Dias (INAD) que orientam sobre as Boas Práticas a serem seguidas no 

programa de Alimentação Escolar desde 1995, para todas as 

Coordenadorias Regionais de Educação com a finalidade de se realizar um 

trabalho junto às unidades escolares, mas especificamente com os 

manipuladores de alimentos, e esclarece que há diferença ente gêneros 

diretamente no chão dos gêneros que estão em caixa sem o pellet no chão. 

O conselheiro Tadeu pergunta se as unidades escolares precisam adquirir 

pellet ou caixa vasada e o presidente Mario informa que é pellet. O 
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 presidente Mario diz que seria de grande importância o poder público realizar 

uma capacitação para os manipuladores que atuam na rede. O Conselheiro 

Tadeu informa que a Coordenadoria de Infraestrutura está realizando visitas 

e se o Conselho retornar a algumas unidades o quadro não é o mesmo. O 

presidente Mario informa para a plenária o quadro que confeccionou sobre a 

visita s realizadas no período de março a julho. A conselheira Roseane 

concorda que sejam realizadas palestras para os manipuladores. O 

conselheiro Marialdo sugere a seleção do que se deseja dar maior 

visibilidade nas palestras e deveria ter a presença de algum conselheiro que 

explicasse o objetivo das visitas do Conselho, podendo até exemplificar 

algumas irregularidades. O presidente Mario solicita ajuda do Poder 

Executivo, pois tem encontrado com certa frequência, dificuldades com as 

empresas que trabalham nas entregas, como não entrega de gêneros, e 

outra  veículo impróprio, o caminhão de transporte estava escrito mudanças 

e fretes, e quando o CAE foi observar foi entregue na unidade escolar frango 

e gêneros não perecíveis. O conselheiro Tadeu informa que as unidades 

recebem a relação dos veículos autorizados, e que  à Direção não tem 

competência técnica para avaliar se o veículo é apropriado para transportar 

qualquer tipo de gênero, competência esta da Vigilância Sanitária, a direção 

tem o dever de repassar a informação se os veículos estão dentro do 

especificado e não estão na relação, encaminhado pela Vigilância Sanitária. 

O conselheiro Marialdo relata que na maioria das vezes as diretoras 

repassam a responsabilidade de receber os gêneros a outros funcionários. O 

conselheiro Marialdo informa a necessidade de se trocar o recipiente onde 

são colocados os talheres nas escolas, onde, segundo ele, o próprio aluno 

diz que ao pegar o seu talher coloca a mão em outros os contaminando 

assim. A conselheira Gisele informa que o Instituto de Nutrição Annes Dias 

está ciente do fato e esta pesquisando no mercado recipiente que melhor 

atenda aos alunos. O presidente Mario informa que no sábado passado 

(08/08/2015), foi convidado para ir ao Espaço de Desenvolvimento Infantil 

Vera Lucia Martins Costa, no Recreio e que teve a oportunidade de realizar 

uma palestra, onde apresentou o vídeo reduzido Os sete minutos sobre a 

Obesidade e levou uma reflexão aos responsáveis usando a si próprio como 

exemplo de uma alimentação infantil inadequada, perguntando vocês 

querem que seus filhos fiquem iguais a mim? Diz ainda que o papel do CAE 

é também orientar. 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. 


