
 

                                                                                

 

  

Ata da Assembleia Geral Ordinária 

Aos dezessete dias do mês de fevereiro 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), Marialdo Pereira 

Lopes (Segmento Professor – Titular), Fidelina Rocha da Silva (Segmento Pais 

de Alunos - Titular), 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, Márcia Cristina M. Pereira (Segmento Professor – Suplente), 

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

o conselheiro Marialdo comunicou a saída dele deste conselho para exercer 

outra atividade, e que também a conselheira Márcia solicitou a sua saída, o 

presidente informa ainda, que a conselheira Elaine Gatinho esta passando por 

um problema de saúde e ficará ausente. O presidente Mario Informa que os 

membros deverão comunicar suas saídas por escrito para que se façam os 

trâmites normais do processo. O presidente expõe as faltas dos conselheiros e 

por este motivo coloca em votação a substituição da vice – presidente. O 

conselheiro Darcy Tadeu sugere que se avalie a  listagem de presença do 

Conselho. O conselheiro Joílson solicita que sejam avaliadas também as 

atividades dos conselheiros no  conselho. A Conselheira Lucia comenta que o 

conselho deve continuar trabalhando apesar das dificuldades apresentadas. A 
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vice-presidente explica os motivos das suas faltas às reuniões e o Conselho 

aceita a justificativa da vice-presidente. O Presidente Mario cita a importância 

de conhecer o Guia Alimentar e os documentos sobre o Programa de 

Alimentação Escolar-PAE e do Programa Nacional de Alimentação Escolar-

PNAE e comenta sobre uma palestra que ministrou na Universidade Federal 

Fluminense - UFF no mês passado. O Presidente Mario informa novo Guia 

Alimentar e ressalta que foi informado por e-mail que o Instituto Annes Dias-

INAD irá apresentar amanhã no dia dezoito de fevereiro o novo cardápio ao 

Conselho e que já passou esta informação a todos os conselheiros. O 

Presidente Mario informa que este ano teremos dificuldades em relação à 

adaptação do novo cardápio, mas comenta que este novo cardápio é muito 

bom. O Presidente Mario solicita ao conselho que fique atento as informações 

do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE no site, e também 

solicita a conselheira Maria Romana que verifique a documentação de 

prestação de contas que já esta na sala do conselho. A conselheira Lucia 

sugere que as conselheiras verifiquem a prestação de contas em uma 

Coordenadoria. O conselheiro Joílson informa a dificuldade no EDI Gessica 

Guedes Pereira visitada no dia dezesseis de fevereiro, que o fogão funcionava 

apenas com uma boca e que o fogareiro do fogão estava sustentado com uma 

lata sendo uma situação difícil e precisa a troca do mesmo, afirma o 

conselheiro. O Presidente Mario informa que este ano os conselheiros devem 

apresentar a disponibilidade de fazer visitas, conforme está no Regimento 

Interno, que diz que cada conselheiro deverá realizar uma visita ao mês no 

mínimo, informa ainda, que o conselho tem demandas com prazos vencendo do 

Ministério Público e que a prioridade deste ano é visitar a terceira, a quarta e a 

décima primeira, Coordenadoria Regional de Educação-CRE. O Presidente 

informa que realizou algumas das demandas do Ministério Público na área da 

Rocinha e constatou alguns avanços e melhorias nas escolas visitadas. O 

Presidente ressalta que foram visitadas até o dia da reunião as Unidades 

Escolares E.M. Francisco de Paula Brito, EDI São Fernando, E.M. Rivadavia 

Manuel Pinto, EDI Professor Celso, E.M Roberto Civita, E.M Ponte dos 

Jesuítas. O presidente Mario diz que informará ao grupo os dias de 

disponibilidades dos carros para visita. O Presidente Mário fala sobre o plano de 

ação e que irá propor o plano com os acréscimos da conselheira Savana. A 

conselheira Lucia solicita um dia para refazer este plano de ação para 

apresentar na próxima reunião e convida a todos os conselheiros disponíveis 

para estar na sala do CAE no dia vinte e três, na próxima terça feira pela 

manhã. O presidente Mário informa que os Cartões RIO CARD dos 

conselheiros serão realimentados e a importância de comunicar a secretária 

Maria todas as recargas e perdas dos cartões. A conselheira Fidelina entrega o 



seu cartão Riocard que quebrou e relembra que a Conselheira Isabelle perdeu 

seu cartão. O conselheiro Joílson pergunta ao conselheiro Tadeu sobre o 

processo das inaugurações das creches e Unidades Escolares que estão 

funcionando sem inauguração e como está o processo, os equipamentos e 

serviços destas Unidades Escolares. O conselheiro Tadeu informa que tudo 

está funcionando e atendendo a comunidade mesmo que ainda não esteja sido 

inaugurada devido à demanda de alunos para ser atendidos. O presidente 

Mario informa que recebeu um e-mail da FIRJAN e o apoio que recebeu na 

participação do CAE na Ação Global produzida por eles. O Presidente Mário 

parabeniza o CIN/CINGLO na pessoa da senhora Pedrete que facilitou o 

trabalho do CAE disponibilizando um carro e um motorista próximo a região de 

Santa Cruz agilizando muito o serviço naquela região. O presidente Mario 

informa que este ano algumas escolas estarão solicitando ao CAE palestras em 

reuniões de responsáveis aos sábados nas Unidades Escolares para falar da 

importância da alimentação saudável do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar-PNAE com vídeos sobre o assunto. 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. 

  


