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ATA DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA 

 
Aos quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, às quatorze 
horas reuniram-se na sala 103 do Centro Administrativo São Sebastião do Rio de 
Janeiro, em Assembleia Extraordinária. Encontram-se presentes Poder 
Executivo: Darcy Tadeu Xavier Campos, segmento funcionários: Roberto 
Cristian Baptista da Silva, segmento professor: Marcelo Ottoni Pinheiro, do 
segmento pais de alunos: Fidelina Rocha da Silva e Maria Fabiane Ramos de 
Andrade. Tadeu inicia a reunião agradecendo a presença de todos, comunica que 
esta Assembleia trata de avaliação da Prestação de Contas do ano de 2018. 
Informa que na Assembleia Ordinária no dia doze de julho de dois mil e dezenove 
a prestação de contas do ano de 2018 foi avaliada e aprovada. Reitera a 
informação de como se dá o repasse dos Recursos Federais junto a 
Municipalidade e que até a presente data não houve o repasse financeiro do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) referente às duas 
últimas parcelas de 2018 oriundas do PNAE. Os conselheiros presentes 
confirmam que, com base nas visitas realizadas, foi identificado à normalidade na 
execução do PNAE, na Cidade do Rio de Janeiro no ano de 2018. Os alunos da 
rede municipal de ensino foram atendidos em sua totalidade. Após a leitura e 
preenchimento do questionário o CAE emitiu o parecer de Aprovação da 
Prestação de Contas do PNAE no ano de 2018. Agradecendo a presença de 
todos, foi encerrada a presente reunião e nada mais tendo a acrescentar, eu, 
Karla Jennings Borborema Fróes 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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


