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ATA DE ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA 

 
Aos catorze dias do mês de novembro 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. Encontram-se presentes Poder Executivo: 
Darcy Tadeu Xavier Campos, Segmento Professor: Marcelo Ottoni Pinheiro; do 
Segmento Pais de Alunos: Andrea Cristina dos Santos Villar Tavares e Rosana 
da Silva de Medeiros, Segmento funcionários: Roberto Cristian Baptista da 
Silva, Segmento Sociedade Civil: Camila Maranha Carvalho Convidados: 
Marcelle Gonçalves Campos (CRN-4), Bruna Kulik Hassan (ACT Promoção de 
Saúde) e Renata Francine Sysak S. Campos (S/SUBVISA/CVA/INAD).  Tadeu 
inicia a reunião agradecendo a presença de todos e solicita que os membros do 
CAE se apresentem, considerando a nova composição. Tadeu explica que a 
Chamada Pública de gêneros oriundos da Agricultura Familiar, foi reaberta em 
agosto,  uma Cooperativa se apresentou em outubro mais foi inabilitada por falta 
de documentação e que esperavam que a mesma se apresentasse em novembro, 
mas que a Chamada Pública foi deserta e que recebeu telefonema de uma 
cooperativa de Minas Gerais que ficou de se apresentar na Chamada Pública de 
dezembro. Em relação a Cooperativa UNACOOP, que fornece gêneros adquiridos 
da Agricultura Familiar às 5ª e 7ª Coordenadorias, os quantitativos contratados 
foram praticamente todo consumido e que a UNACOOP solicitou Prorrogação dos 
contratos. Tadeu entregou a divulgação do e-mail do Projeto Aconselhando 
Controle, oriundo da Controladoria do Município do Rio de Janeiro. Quanto ao 
processo de indicação dos membros do CAE está no gabinete da Secretaria 
Municipal de Educação cumprindo com os trâmites administrativos. Tadeu informa 
que será realizado o Projeto DegustAção ainda esse ano. Tadeu informa que a 
Subsecretaria de Serviços Compartilhados está realizado o Pregão Eletrônico 
para aquisição de gêneros para o PNAE, com previsão de duração de um ano. A 
Conselheira Camila levanta a discussão sobre o Projeto de Lei 5.695/2019. Tadeu 
informa que a Conselheira Fidelina, entrou em contato telefônico informando a 
realização de uma cirurgia ocular. Visitas realizadas no período EM Paula Brito. 
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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


