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ATA DE ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA 
 
Aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às dez horas 
reuniram-se na sala 109 do Centro Administrativo São Sebastião do Rio de 
Janeiro, em Assembleia Ordinária os representantes do Poder Executivo: 
Patricia Valéria Costa; do segmento dos profissionais da área de Educação 
(professores): Rafael Ramos Gurjão; do segmento pais de alunos: Andrea 
Cristina dos Santos Villar Tavares; do segmento funcionários: Roberto Cristian 
Baptista da Silva. Patricia inicia a reunião agradecendo a presença de todos e 
comunicando que foram realizadas reuniões conjuntas, Instituto de Nutrição 
Annes Dias, Gerência de Alimentação Escolar, Gerência de Recursos Humanos e 
as Empresas vencedoras da licitação para atender com prestação de serviços de 
manipuladores às Unidades Escolares. Destacou os pontos abordados na 
apresentação e as orientações realizadas. Informou que, a pedido da 
Controladoria Geral do Município, está elaborando material orientador sobre a 
recepção de gêneros nas unidades escolares. Conforme solicitação dos 
Conselheiros no ano de 2018, foi deliberado novo calendário de Assembleias para 
o ano de 2019, será realizado um rodízio entre os dias da semana e os meses 
subsequentes, sempre na segunda semana, a saber: março, dia onze (segunda-
feira), abril, dia nove (terça-feira), maio, dia oito (quarta-feira), junho, dia treze 
(quinta-feira), julho, dia doze (sexta-feira), agosto, dia doze (segunda-feira), 
setembro, dia dez (terça-feira), outubro, dia nove (quarta-feira), novembro, dia 
quatorze (quinta-feira) e dezembro, dia treze (sexta-feira). Karla comunicou que 
existem demandas do Ministério Público (MP) que não foram realizadas, os 
Conselheiros deliberaram que as mesmas fossem divulgadas internamente, 
cabendo aos Conselheiros comunicar a possibilidade de atendimento. 
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, Assessor III da Gerência de Alimentação Escolar, lavro a presente ata, 
que é assinada por mim e pelos presentes. 

 
 
 
 
 

 


