
                                                                                                              

 
 
Ata de Assembleia Extraordinária 
 
Aos dois dias do mês de setembro 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 Darcy 

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

Savignon Pereira (Segmento Poder Executivo – Suplente), Mário Luís 

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

Funcionário – Suplente), Joílson Nascimento Moço (Segmento Pais de 

Alunos - Titular), Maria Romana Moreira (segmento Sociedade Civil - Titular), 

Marialdo Pereira Lopes (Segmento Professor - Titular), Marcia Cristina 

Martins Pereira (Segmento Professor - Suplente), Lúcia França Santos 

(segmento Sociedade Civil - Titular), e a secretária Maria Freitas dos Santos. 

E a ausência de Fidelina Rocha da Silva (Segmento Pais de Alunos - Titular), 

Isabelle Moura (segmento Pai de Aluno - Suplente), Roseane Moreira 

Sampaio (segmento Sociedade Civil - Suplente) Elaine Gatinho (segmento 

Pais de Alunos - Suplentes), Rosângela Dias (segmento Sociedade Civil - 

Suplente).   O presidente Mário inicia a quarta Assembleia Extraordinária do 

Quadriênio 2013 – 2017, lendo a pauta que consta da convocatória aos 

conselheiros do dia vinte e sete de agosto do corrente ano. A convocatória 

foi aprovada por todos os presentes. O presidente Mario informa que o 

objetivo desta assembleia é responder ao Ofício 591/2015 - 

COMAV/CGPAE/DIRAE/FNDE, de Brasília 05 de agosto de 2015. O 

Presidente Mario faz a leitura do ofício e do relatório de visita da Creche 

Escola Comunitária Casa de Joel. A plenária informa que de acordo com a 

visita realizada na unidade escolar, no dia vinte e seis de agosto de dois mil 

e quinze, pelos membros deste Conselho, considera improcedente a 

denúncia. Segue em anexo, relatório de visita, fotografias e outros 

documentos da Creche. Com relação ao Questionário Norteador para 

Verificar Situação Atual da Execução do PNAE, anexo ao Ofício 591/2015 - 

COMAV/CGPAE/DIRAE/FNDE, de Brasília 05 de agosto de 2015, 

solicitamos maiores esclarecimentos, tendo em vista que há perguntas que 

não se aplicam a referida creche. 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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