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ATA DE ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA 

 
 
Aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, 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, convidados: Charles Monteiro de Oliveira e Ronito Flores, do 
Observatório Social-RJ e Marcelle Gonçalves Campos do CRN-4. Tadeu 
agradece a presença e inicia fazendo a apresentação dos Conselheiros aos 
convidados. Camila, inicia, esclarecendo aos presentes o papel das Nutricionistas 
do Conselho de Alimentação Escolar (CAE) no acompanhamento do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), bem como trabalho desenvolvido pelas 
Nutricionistas do INAD. Camila entrega ao Tadeu a Ata de Reunião da ACT – 
Promoção da Saúde cuja pauta foi a substituição de membro de vaga de suplente 
para o CAE da Prefeitura do Rio de janeiro-mandato 2017 a 2021, sendo 
aprovado a indicação da Bruna Kulik Hassan em substituição da suplente Daniela 
Guedes Campelo. Tadeu explica que será encaminhado Ofício para o Prefeito, 
solicitando tal substituição e que após publicação em Diário Oficial do Município 
do Rio de Janeiro e posse da Conselheira a documentação será enviada ao 
FNDE. O Sr. Ronito relata como é desenvolvido o atendimento da alimentação na 
Marinha. Tadeu informa que a Chamada Publica nº 1/2018 para aquisição de 
gêneros oriundos da Agricultura Familiar, será reaberta, com parecer favorável da 
Procuradoria Geral do Município, a partir de setembro. Tadeu informa que 
recebeu convite para participar de mesa redonda na Universidade Federal 
Fluminense, dia 02 de setembro. 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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


