
                                                                                                              
 
 
 
 
 

ATA DE ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA 
 
Aos oito dias do mês de junho 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 e Patricia Valéria Costa; 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, Rosana de Silva Medeiros e Andrea Cristina dos Santos 
Villar Tavares; do segmento funcionários: Roberto Cristian Baptista da Silva e 
como convidados: Renata de Gusmão Gomes de Araujo Portocarrero, 
Assessora da E/SUBG/CGRH, Alex André Amandia Huche, Assessor da 
E/SUBG/CGRH e Andreia de Brito Engler Meireles, nutricionista do Instituto de 
Nutrição Annes Dias. Tadeu inicia a reunião agradecendo a presença dos 
representantes da Coordenadoria de Recursos Humanos e todos os membros do 
Conselho se apresentam. Renata elogia a decisão da convocação para esta 
Assembleia, visto que o Conselho tem a experiência do campo e ela a 
possibilidade de apresentar os procedimentos administrativos da rede. Tadeu 
anuncia que a Chamada Pública, para atendimento através da Agricultura 
Familiar, já está publicada em Diário Oficial, apresenta os cartazes de divulgação 
e faz uma breve explanação dos procedimentos administrativos e da divulgação 
que está sendo realizada. Patricia explica como se dá a realização das visitas 
técnicas pela VISA nas Unidades Escolares, aponta que algumas fragilidades 
encontradas são pertencentes a determinadas Coordenadorias e uma fragilidade 
geral das onze coordenadorias é a questão de recursos humanos nas unidades. 
Relata ainda como se dá o procedimento de multas pela VISA, em relação as 
Empresas prestadoras de serviço de manipuladores de alimentos. Renata explica 
que será realizada consultoria, a partir de junho, para os Gestores, sobre 
contratos, inclusive o de pessoal. Patricia se coloca a disposição da 
Coordenadoria de Recursos Humanos para participar da elaboração de novos 
Termos de Referência que vierem a ser elaborados. Roberto Cristian, relata que 
os Diretores sinalizaram não terem ciência dos contratos de pessoal, 
principalmente no que se refere ao quantitativo de manipuladores de cada 
unidade escolar. Alex explica que os contratos são realizados pelas 
Coordenadorias e cabe ao nível central a orientação dos mesmos. Outro ponto 
destacado é que o Diretor tem ciência do números de funcionários da sua 
unidade, visto que é o responsável pela frequência dos funcionários. Patricia 
relata que em algumas visitas nas unidades, dentro do horário de trabalho do 
funcionário, o mesmo não estava presente naquele momento. Renata explica em 
que condições se dá o remanejamento de funcionários. Fidelina relata a 
dificuldade de atendimento entre o supervisor da Empresa e as unidades 
escolares. Renata explica que o ordenador de despesa dos Contratos é o 
Coordenador e que de acordo com o tipo de contrato, este passa a ser de alguma 
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Gerência, que faz a fiscalização do mesmo. Alex relata que depois da anamnese 
realizada na rede após a nova estrutura, foi verificada a necessidade de 
adequação dos procedimentos administrativos e essa questão é que deu origem a 
necessidade da realização das consultorias.  Renata assinala que existe a 
preocupação da Coordenadoria Geral de Recursos Humanos, sobre a clareza da 
importância da comunicação entre os diferentes setores que administram um 
mesmo contrato, as consultorias serão realizadas no período de 18 de junho a 3 
de julho, com cada uma das Coordenadorias. Na oportunidade, Renata 
disponibiliza o espaço de capacitação com todas as Gerentes de Recursos 
Humanos para a participação, nesta reunião, com datas previstas para o início de 
agosto (02 ou 03). Visitas realizadas no período de maio: E.M. Berlim, E.M. São 
Paulo, E.M. Walquir Pereira, C.M. Deputado Luiz Eduardo de Magalhães, C.M. 
Winnie Mandela, E.M. Roma. 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. 

 
 


