
 

                                                                                

 

  

Ata da Assembleia Geral Ordinária 

Aos treze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezesseis, 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), Márcia Cristina M. Pereira 

(Segmento Professor – Suplente), Lúcia França Santos (Segmento Sociedade Civil 

- Titular), Mario Luis Larrubia (Segmento Funcionário – Titular), Joílson Nascimento 

Moço (Segmento Pais de Aluno – Titular), Roseane Moreira Sampaio (Segmento 

Sociedade Civil – Suplente), a convidada, Rose Cleide de O. de Cerqueira   

(Conselho de Contabilidade do Rio de Janeiro). E a ausência dos Conselheiros, 

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

Pereira Lopes (Segmento Professor – Titular), Savana Araújo Pereira (Segmento 

Funcionário – Suplente), Maria Romana Moreira (Segmento Sociedade Civil – 

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

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

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

secretária Maria Freitas dos Santos em férias legais.  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 Escolar CAE-Rio, informando 

que a leitura da ata anterior, ou seja, da reunião do mês de dezembro, será feita 

em fevereiro devido à ausência da secretária que está de férias. O Presidente 

Mário lembra aos presentes às atribuições dos conselheiros e menciona a 

resolução. O presidente Mario lê a minuta que o Conselho escreveu e enviará ao 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE sobre as 

irregularidades da empresa KARDU e a plenária concorda. A conselheira Lucia 

alerta que em uma cartilha explicativa anteriormente devemos respeitar as 

hierarquias, que inicialmente é a Entidade Executora (Prefeitura), FNDE, Ministério 

Público – M.P. e Tribunal de Contas do Município - TCM. O Conselheiro Tadeu 

informa que a prefeitura tomou as medidas cabíveis administrativas sobre as 

irregularidades da empresa KARDU. O Presidente Mario diz que através de 

reuniões com a empresa, ficou sabendo que a Entidade Executora e Instituto 

Annes Dias tomaram medidas para a regularização, mas a empresa vem deixando 

a desejar desde dois mil e treze. O presidente Mario informa que ficaram algumas 
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pendências do ano passado de demanda do Ministério Público para visitar, e 

informa também que vai solicitar carro para visitar as empresas que trabalham 

para a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e informa que no dia vinte e cinco de 

janeiro vai solicitar o carro através de ofício para ministrar uma palestra na 

Universidade Federal Fluminense, às nove horas e trinta minutos para o curso de 

Nutrição. O Presidente Mario informa que a conselheira Savana produziu um Guia 

de visitas para os conselheiros e que vai apresentar na próxima reunião, informa 

ainda, que, algumas visitas que apresentaram fragilidades por questões de 

estrutura física, podem ser visitadas em janeiro. O Conselheiro Tadeu alerta sobre 

o horário de funcionamento das Unidades Escolares em período de férias dos 

alunos. O Presidente Mário solicita aos conselheiros o aviso sobre a 

disponibilidade para realizar as visitas em Unidades Escolares. O Conselho vota o 

cronograma de calendário das reuniões do primeiro semestre do CAE, nove de 

março, treze de abril, onze de maio e oito de junho. A conselheira Lucia elogia a 

ampliação de alunos migrando das redes particulares para rede municipal na área 

da sétima Coordenadoria Regional de Educação - CRE e propõe mais visitas nesta 

região. O conselheiro Joílson diz que o trabalho do Conselho foi citado em um livro 

da Dra. Bianca Mota Promotora do Ministério Público. O Conselheiro Tadeu 

convidou a Sra. Nancy, o Sr. Leonardo e a Senhora Graça da Coordenadoria de 

Planejamento-CP, para informar ao Conselho os avanços no sistema de prestação 

de contas do Programa de Alimentação Escolar - PAE ao FNDE. O Presidente 

Mario afirma que o conselho se disponibiliza para auxiliar nas visitas às creches 

conveniadas. Os membros da CP então solicitam urgente ao Conselho uma visita 

em duas creches conveniadas: Creche Sião Cunha e a Creche Primeiros Passos, 

e a CP ficou com a responsabilidade de informar a este Conselho as creches que 

confirmaram o convênio e as que foram canceladas. O conselheiro Tadeu informa 

que encaminhará ao Conselho, um quadro com relação das empresas que 

ganharam a licitação de cada Coordenadoria. O mesmo informa ainda, que uma 

Cooperativa UNACOP irá fornecer produtos orgânicos na oitava CRE para treze 

unidades escolares e explicou todo o processo administrativo para a aquisição 

destes produtos. A conselheira Lucia comenta sobre a proposta da entrada dos 

estagiários no Conselho com a presença sempre de um Conselheiro orientador e 

explica que o estagiário irá facilitar o trabalho de gráficos e organização de alguns 

trabalhos do CAE. O Conselheiro Tadeu sugere que seja produzido um instrutivo 

para a ação do aluno voluntariado no conselho para nortear as ações deste aluno 

e preservação do Conselho. O Conselho concorda com a sugestão. Nada mais a 

ser tratado, eu Mario Luis Larrubia, Presidente deste Conselho dou por encerrada 

e lavro a presente ata com a listagem de presença. 

 

 


