
                                                                                                              
 
 
 
 
 

ATA DE ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA 
 
Aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às dez horas 
reuniram-se na sala 465 do Centro Administrativo São Sebastião do Rio de 
Janeiro, em assembleia ordinária. Encontram-se presentes Poder Executivo: 
Darcy Tadeu Xavier Campos e Patricia Valéria Costa; do segmento dos 
profissionais da área de Educação (professores): Marcelo Ottoni Pinheiro; do 
segmento Sociedade Civil: Daniela Guedes Campelo; do segmento pais de 
alunos: Fidelina Rocha da Silva e Andrea Cristina dos santos Villar Tavares; do 
segmento funcionários: Roberto Cristian Baptista da Silva e como convidados: 
Angela Gomes Moura e Gianni da Silva Oliveira, ambas do Observatório Social 
(OBSRIO). Tadeu inicia a reunião agradecendo a presença dos integrantes do 
Observatório Social e apresentação dos Conselheiros. Tadeu informa que as 
documentações dos novos Conselheiros estão em trâmites administrativos junto a 
Casa Civil. Tadeu pergunta sobre a regularização do Rio Card e foi informado que 
alguns Conselheiros estão necessitando da realização da recarga dos referidos 
cartões. Tadeu esclareceu de que a divulgação da Chamada Pública para a 
Agricultura familiar se dará de diferentes formas, mídias, cartazes, Multirio, em 
ampla divulgação. Daniela sugere entrar em contato com as rádios comunitárias 
de diferentes regiões do Município. Cristian relata as reuniões que aconteceram 
nas onzes Coordenadorias com os Diretores, INAD, CAE e GAE e Patricia 
destaca a necessidade do desdobramentos de avaliação sobre as fragilidades 
apontadas nesses encontros. Foi ressaltada o avanço no controle e entrega dos 
gêneros para elaboração do PNAE, através da utilização do Sistema, porém ficou 
claro que existem fragilidades pontuais nas Coordenadorias relacionadas ao 
Contrato terceirizado de pessoal e de notificação pelas unidades escolares, nas 
entregas de gêneros. Fica deliberada a realização de Assembleia Extraordinária 
no dia vinte e quatro, com um convite a responsável da Coordenadoria de 
Recursos Humanos. Visitas realizadas no período de abril: E.M. Escritor Millor 
Fernandes, E.M. Medalhista Olímpico Lucas Saatkamp, E.M. República 
Azerbaijão, E.M. Arthur Azevedo. Agradecendo a presença de todos, foi 
encerrada a presente reunião e nada mais tendo a acrescentar, eu, Aline Bruno 
Velasco, professora da rede municipal de ensino, Assistente II da Gerência de 
Alimentação Escolar, lavro a presente ata, que é assinada por mim e pelos 
presentes. 
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