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ATA DE ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA 
 
Aos catorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às dez horas 
reuniram-se na sala 103 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: Camila Maranha 
Carvalho; do segmento pais de alunos: Fidelina Rocha da Silva, Rosana de 
Silva Medeiros, Maria Fabiane Ramos de Andrade e Andrea Cristina dos Santos 
Villar Tavares; do segmento professor: Marcelo Otoni Pinheiro, do segmento 
funcionários: Roberto Cristian Baptista da Silva e como convidados: Gianni da 
Silva Oliveira do Observatório Social Rio. Tadeu inicia agradecendo a presença 
de todos e apresentando a nova sala. Tadeu  apresenta a pesquisa sobre a 
execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) nos municípios 
do estado do Rio de Janeiro, que devido a amplitude da pesquisa será realizada à 
distância, por meio de aplicativo ou link virtual. O material norteador para 
aplicativo foi entregue aos Conselheiros. Tadeu relata o andamento da 
apresentação sobre as Chamadas Públicas para atendimento através da 
Agricultura Familiar, junto ao Ministério Público. Tadeu informa que recebeu em 
agosto, comunicação da Ouvidoria, sobre solicitação de cidadão, identificada 
como Tatiana do Observatório Social, solicitando cópias dos Termos de Visitas do 
CAE dos últimos cinco anos. Gianni declara que soube da solicitação realizada na 
data de ontem. Tadeu apresenta o material levantado e relata que são 
aproximadamente seis mil e quinhentas cópias. Gianni, explica que a Sra. Tatiana 
é a Presidente do Observatório e sugere que, devido ao número excessivo de 
cópias para atender a demanda, seja comunicado ao Observatório, através da 
Ouvidoria, o número de cópias para atender a demanda e que o Conselho então 
disponibilizaria espaço para consulta do solicitante, sugestão esta que foi acatada 
pelos Conselheiros. Visitas realizadas no período: CIEP Coronel Sarmiento, EM 
Churchill. EM Haydea Vianna Fiuza de Castro. 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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


