
                                                                                                              
 
 
 
 
 

ATA DE ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA 
 
Aos dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às dez horas e 
trinta minutos reuniram-se na sede do Instituto de Nutrição Annes Dias, em 
assembleia ordinária. Encontram-se presentes Poder Executivo: Darcy Tadeu 
Xavier Campos e Patrícia Valéria Costa; do segmento dos profissionais da 
área de Educação (funcionários): Katia Pinheiro Alves, Roberto Cristian 
Baptista da Silva; do segmento pais de alunos: Fidelina Rocha da Silva, Rosana 
da Silva de Medeiros, e Andrea Cristina dos Santos Villar Tavares; do segmento 
sociedade civil: Camila Maranha Carvalho. Tadeu inicia a reunião agradecendo 
a presença de todos e explicando que se fará necessário a sua saída e da 
Patricia para atender a Câmara Gestora de Gêneros Alimentícios. Roberto 
Cristian levantou a questão do valor gasto pela Prefeitura em relação ao serviço 
terceirizado e a comparação com os concursados, Tadeu explica a questão 
histórica da terceirização dentro da Municipalidade. Katia levantou a questão da 
relação entre refeições servidas e número de merendeiras, ser diferentes do 
quantitativo usado para o cálculo da lotação do terceirizado. Em relação às visitas 
do Conselho, fica deliberado que se fará um texto único de apresentação do CAE. 
No último período foi realizada visita para atender a demanda do Ministério 
Pública no EDI Thamíris de Andrade da Silva Santos. Agradecendo a presença de 
todos, foi encerrada a presente reunião após a saída dos representantes do 
Poder Executivo por caracterizar falta de quórum e nada mais tendo a 
acrescentar, eu, Karla Jennings Borborema Fróes 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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