
                                                                                                              
 
 
 
 
 

ATA DE ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA 
 
Aos dez dias do mês de agosto 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 os representantes do Poder Executivo: Darcy 
Tadeu Xavier Campos; do segmento Sociedade Civil: Daniela de Guedes 
Campelo; do segmento pais de alunos: Fidelina Rocha da Silva, Rosana de 
Silva Medeiros e Andrea Cristina dos Santos Villar Tavares; do segmento 
funcionários: Francisca Helena Uchôa Moreira e como convidados: Angela 
Gomes Moura e Gianni da Silva Oliveira, do Observatório Rio. A reunião tem 
início com a apresentação da Conselheira Daniela do material “Alimentação 
escolar brasileira: percursos e desafios”, autora Erika Fisher, que trata de estudo 
sobre boas práticas e desafios para a implementação da lei de aquisição de 
alimentos da agricultura familiar no âmbito do PNAE. Tadeu atualiza as 
informações sobre o andamento da Chamada Pública em vigor, que ocorre toda 
primeira terça-feira do mês corrente, Daniela pergunta sobre a inserção do gênero 
orgânico, Tadeu esclarece que usamos o permitido por Lei Federal, que é o 
acréscimo de trinta por cento ao preço da tabela usada com referência. Tadeu 
apresenta o Prêmio CAE de Participação Social e o Conselho vai avaliar a 
possibilidade de participação, Tadeu solicita marcação de Assembleia 
Extraordinária para eleição de vice-presidente do Conselho que fica determinado 
que seja realizado no dia vinte e quatro de agosto de dois mil e dezoito reais, às 
dez horas, na sala do CAE. Tadeu convida os Conselheiros para participarem da 
apresentação do Conselho, que será realizada na Câmara Municipal, no dia vinte 
e um de agosto. Fidelina solicita que o Observatório Rio explique o trabalho 
executado pelo próprio, Gianni explica que é uma Organização Civil que visa 
parceria de apoio e divulgação/transparência das ações públicas à sociedade, nas 
municipalidades. Não foram realizadas visitas no período de julho, por ser recesso 
escolar. Agradecendo a presença de todos, foi encerrada a presente reunião e 
nada mais tendo a acrescentar, eu, Karla Jennings B. F. Cruz, professora da rede 
municipal de ensino, Assistente I da Gerência de Alimentação Escolar, lavro a 
presente ata, que é assinada por mim e pelos presentes. 
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