
  

 

                                                                                          

 

  

Ata da Assembleia Geral Ordinária 

Aos dez dias do mês de junho 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), Lúcia França Santos (Segmento Sociedade Civil - Titular), 

Maria Romana Moreira (Segmento Sociedade Civil – Titular), Joílson 

Nascimento Moço (Segmento Pais de Aluno – Titular), Isabelle Moura 

(Segmento Pais de Aluno – Suplente) e a secretária Maria Freitas dos Santos. E 

a ausência dos Conselheiros, Dnair Silva Pires (Segmento Poder Executivo – 

Suplente), Ana Cristina Marcate (Segmento Professor – Suplente), Marcelo 

Cosme Lacerda dos Santos (Segmento Professor – Titular), Roseane Moreira 

Sampaio (Segmento Sociedade Civil – Suplente), Rosângela Dias (Segmento 

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

Suplente), Fidelina Rocha da Silva (Segmento Pais de Alunos - Titular). O 

presidente Mário inicia a décima quinta Assembleia Geral Ordinária do 

Quadriênio 2013 – 2017 do Conselho de Alimentação Escolar da Cidade do Rio 

de Janeiro CAE-Rio, solicitando que a conselheira Savana, faça a leitura da Ata 

da Assembleia anterior e em seguida a mesma foi aprovada. O Presidente 

Mario informa a presença dos futuros conselheiros Gisele de Savignon Pereira 

(segmento Poder Executivo – Suplente) em vacância da conselheira Dnair, 

Marialdo Pereira Lopes (Segmento Professor-Titular) em vacância do 

conselheiro Marcelo e a Márcia Cristina M. Pereira em vacância da conselheira 

Ana Cristina. O presidente Mario leu a pauta da convocatória e informou que 

terminará os gráficos das escolas visitadas até o momento, para melhor 

compreensão de todos e diz que também enviará uma cópia do gráfico para o 

Coordenador de Infraestrutura, Sr. Cláudio.  Informa que tem visitado a quinta e 

sexta Coordenadoria Regional de Educação, e que tem visto também coisas 

boas. O presidente Mário solicita ao conselheiro Tadeu que volte a alertar as 

gestoras das unidades escolares sobre a questão do pão vencido. Esclarece 

que ao realizar as visitas tem encontrado com frequência em algumas escolas 

esta ocorrências, que tudo está registrado nos relatórios de visitas. Ressalta 
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 ainda, sobre a questão dos feriados prolongados onde as escolas fazem a 

opção por guardar as frutas em refrigeração por um tempo prolongado, não 

tendo o discernimento de tempo de maturação das mesmas, e em algumas 

visitas o CAE orienta a distribuição das frutas maduras e o armazenamento das 

que podem resistir. O conselheiro Tadeu informa que as orientações técnicas 

são enviadas periodicamente para as todas as escolas. O presidente Mario 

declara que a Gerente da GIN da sexta Coordenadoria Regional de Educação 

marcará um encontro com todos os gestores e o CAE, para esclarecer a função 

deste Conselho. O presidente Mario questiona ao conselheiro Tadeu sobre as 

orientações das festas juninas nas escolas municipais, onde sempre encontram 

nas geladeiras de uso do Programa de Alimentação Escolar, alimentos que não 

são usados nas refeições do programa de alimentação. O conselheiro Tadeu 

diz que as devidas orientações são enviadas anualmente, e que as 

Coordenadorias repassam para as gestoras.  “Provoca” a convidada, a 

nutricionista do Instituto Annes Dias Sr.ª Gisele se há possibilidade de  

desenvolver um cardápio saudável no período de festa junina. O conselheiro 

Marialdo ressalta que nosso país, e em particular nossa cidade é litorânea e 

que o peixe oferecido nas escolas é de boa qualidade. A conselheira Márcia 

sugere que se ofereça sardinha com preparo na panela de pressão, pois as 

espinhas, segundo ela se desmancham. A conselheira Savana adverte que é 

inviável preparar esse tipo de alimento para uma escola com um quantitativo 

elevado de alunos. O presidente Mario informa que foi às reuniões com a 

primeira e a terceira Promotoria do Ministério Público, em companhia da 

conselheira Savana e entregou os relatórios das visitas que eles solicitaram. 

Também foi pauta a questão da disponibilidade de veículos para realizar visitas. 

O presidente Mario solicita ao Poder Executivo, cópia dos contratos das 

empresas com a Prefeitura, pois sempre que solicita esclarecimento de algum 

ato aos funcionários da Prefeitura, eles dizem que é de responsabilidade das 

empresas que atuam na escola, quando perguntamos aos funcionários das 

empresas eles dizem que tal explicação é de responsabilidade da Escola. O 

conselheiro Tadeu informa que irá providenciar as cópias. O presidente Mario 

diz que há seis empresas contratadas atualmente pela Prefeitura. O Presidente 

agradece ao Poder Executivo que disponibilizou um HD externo para os 

arquivos do CAE. O Presidente Mario pergunta à plenária se as Assembleias 

Ordinárias continuarão todas as segundas quartas-feiras de cada mês.  A 

plenária responde afirmativamente. 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. 

   


