
                                                                                                              
 
 
 
 
 

ATA DE ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA 
 
Aos treze dias do mês de abril 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; do segmento dos profissionais da área de 
Educação (professores): Marcelo Ottoni Pinheiro; do segmento Sociedade 
Civil: Camila Maranha Carvalho; do segmento pais de alunos: Fidelina Rocha 
da Silva e Maria Fabiane Ramos de Andrade. Tadeu inicia a reunião falando 
sobre a eleição dos membros do CAE em complementação dos segmentos 
funcionário e professor. Foi definido que será aguardado a publicação do 
resultado da vacância em D.O para, posteriormente, ser realizado a votação do 
vice-presidente do CAE. As reuniões de capacitações  estão sendo realizadas nas 
Coordenadorias Regionais de Educação com os diretores pela Gerência de 
Alimentação Escolar, Conselho de Alimentação Escolar e Instituto de Nutrição 
Annes Dias. Foi informado as datas e locais das reuniões que ainda serão 
realizadas. A presidente do CAE do Estado entrou em contato solicitando uma 
reunião com objetivo de capacitação junto ao FNDE aos Conselhos de 
Alimentação Escolar do Estado do Rio de Janeiro, nos colocamos a disposição e 
solicitamos que nos enviassem a proposta de pauta com datas e horários. Tadeu 
lembrou da necessidade de realizar uma atualização no regimento interno do 
CAE. O CAE recebeu correspondência do FNDE informando da liberação dos 
recursos referentes a março de 2018. 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. 

 
 

PREFEITURA 
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 
Secretaria Municipal de Educação 
Conselho Municipal de Alimentação Escolar - CAE 
Rua Afonso Cavalcanti, 455 – 4º andar – sala  465  (CASS) 
Cidade Nova – CEP 20.211-901 
Telefone: 2293-3265 
cae@rioeduca.net 
 
 
 
 

 

 

mailto:cae@rioeduca.net

