
                                                                                          

 

                      

Ata da Assembleia Geral Ordinária 

Aos nove dias do mês de dezembro 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), Márcia 

Cristina M. Pereira (Segmento Professor – Suplente) ,Lúcia França Santos 

(Segmento Sociedade Civil - Titular), Mario Luis Larrubia (Segmento Funcionário – 

Titular), Savana Araújo Pereira (Segmento Funcionário – Suplente), Joílson 

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

(Segmento Sociedade Civil – Titular), a convidada, Rose Cleide de O. Cerqueira 

(Conselho de Contabilidade do Rio de Janeiro), e a secretária Maria Freitas dos 

Santos. E a ausência dos Conselheiros, Fidelina Rocha da Silva (Segmento Pais de 

Alunos - Titular), Rosângela Dias (Segmento Sociedade Civil – Suplente), Elaine 

Gatinho (Segmento Pais de Aluno – Suplente), Roseane Moreira Sampaio (Segmento 

Sociedade Civil – Suplente), Isabelle Moura (Segmento Pais de Aluno – Suplente). O 

presidente Mário inicia a décima nona Assembleia Geral Ordinária do Quadriênio 

2013 – 2017 do Conselho de Alimentação Escolar da Cidade do Rio de Janeiro CAE-

Rio, solicitando que o conselheiro Marialdo faça a leitura da Ata da Assembleia 

anterior e, em seguida, a mesma foi aprovada. O Presidente Mário informa que a 

plenária deverá deliberar sobre fatos importantes, como as visitas nas unidades 

escolares e o problema com as empresas e diz que o Instituto de Nutrição Annes 

Dias - INAD, Coordenadoria Regional de Educação - CRE e a Gerência de 

Alimentação Escolar - GAE perderam um dia se reunindo com a empresa Kardu e foi 

só perda de tempo, pois a Kardu não cumpriu o solicitado na reunião. O presidente 

informa que a empresa Kardu fez entrega na décima Coordenadoria Regional de 

Ensino de gêneros com marcas não homologadas e que o Conselho deverá fazer a 

comunicação ao Ministério Público. O conselheiro Tadeu informa que na reunião 

realizada na décima CRE com a empresa, a mesma justificou que a tentativa de 

entrega de gêneros não homologados, ocorreu devido a não encontrar no mercado 

as marcas homologadas, mas que com objetivo de atender as escolas, os gêneros 

eram de marcas de consumo nos mercados do Rio de Janeiro e que estaria 

regularizando a entrega dos gêneros com marcas homologadas. O presidente Mario 

lembra que isto acontece desde o ano passado. O conselheiro Tadeu informa que a 
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Coordenadoria tomou as medidas administrativas cabíveis as quais deverão ser 

questionadas pelo MP. A conselheira Lúcia diz que a empresa está permanecendo 

no erro mesmo sendo penalizada pela Prefeitura e instruída a fazer o correto e diz 

que a empresa não apresentou novas marcas para o INAD para serem analisadas e 

homologadas. O presidente Mario diz que este conselho tem tudo registrado e que 

está indo passo a passo, falou com a Prefeitura cumpriu com o que lhe cabia e 

mesmo assim nada mudou e o próximo passo é o MP. A conselheira Lúcia sugeriu a 

conselheira Romana a ajudar o Conselho a redigir a minuta para o MP, devido a sua 

experiência, detalhando as etapas que o CAE cumpriu. A plenária concorda em 

deliberar uma minuta para o MP. O presidente Mario informa que esteve no Ministério 

Público Federal respondendo a um Ofício, onde ele esclareceu que já havia 

respondido ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), porque 

sem a resposta a Prefeitura não receberia as verbas. Informa ainda, que o Promotor 

solicitou que o Conselho envie os recibos das três prestações de contas dos anos 

dois mil e doze, dois mil e treze e dois mil e catorze o que fizemos hoje. O 

conselheiro Tadeu diz que depois da minuta pronta a mesma deverá ser apreciada 

pelo Conselho. O presidente Mario diz que a próxima deliberação é dos conselheiros 

faltosos e que pediu uma reunião com os mesmos e solicitou explicações sobre o 

motivo de tantas ausências no conselho. Os motivos apresentados foram 

insuficientes para justificá-los. Ressaltamos que o Regimento Interno deste Conselho 

não respalda conselheiros com três faltas consecutivas ou cinco faltas alternadas, 

informa ainda, que a vice-presidente do conselho nunca atende às necessidades do 

mesmo e por isso solicita que o Conselho delibere a saída das Conselheiras Fidelina 

e Elaine Gatinho que não comparecem e nem justificam.  A conselheira Lúcia sugere 

que seja feito um levantamento de frequência de todos os conselheiros. O presidente 

Mario diz que, então esta deliberação ficará para próxima reunião.  O presidente 

Mario informa que a terceira deliberação foi sugestão do conselheiro Tadeu para que 

o Conselho faça uma amostragem em números dos anos dois mil e catorze e dois mil 

e quinze em relação às ações com participação deste Conselho. A plenária deliberou 

que se faça a devida amostragem. O presidente Mario informa que o MP solicitou ao 

conselho uma resposta que já foi enviada ao FNDE na semana passada. O 

conselheiro Tadeu sugere que se pegue o Ofício, cópia do comprovante do correio e 

que seja elaborado outro Ofício informando que já respondeu. A plenária concorda 

com esta resposta. O presidente Mario relembra a solenidade de entrega dos 

diplomas às unidades escolares que se destacaram no ano de dois mil e quinze, na 

sala trezentos e cinquenta, no terceiro andar do CASS. 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. 

 


