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ESTADO DO TIARANHÃO

ÂTA DE REUT{ÉO EXTRAORDT ÁRlA DO CONSELHO DE AUTENTAçÃO ESCOLAR
Aos 30 (trinta) dias do mês de março de 2020 às 15h30min, na SecretaÍia Munbpal de EducaÇáo,
situada na Rua Urbanos Santos, no 1621 - Baino: Juçara, nesta cidade de lmperaúiz-MA,
comparecemm para a reuniáo do Conselho de AlimentaÉo Escolar, o Sr. Armando Sousa Barbosa,
Presidente do Conselho de AlimentiaÉo Escolar - CAE/ STEEI, a Sr.' Lucimar Meria de Silva Lopes e
Rizalva Maria Ferreira de Araújo, representante do STEEI, a Sr." Ana Clek e Matos Camurça,
representante do Poder Executivo, a Sr,' Nilcéa Lúcia Silve Medeiros Martinho, reprêsentante do Poder
Execuüvo, a DÉ Ellen Silva Gomes, o Dr. Lindormr Silva de Sousa e Dr. Ciro Rodr§ues Martins,
RepresenEntes da Sociedade CMI - OAB, a SÊ. Juliana Thabatta Cortez Macedo, Representante de
Pais da Associação da Escota Núcleo Santa Cruz, o Sf. MaÍio Gomes Pereira, Representante de Pais
da Associeçáo da Escola Núcleo Santa Cruz. Com a palavr.r o presidente do Conselho deu boas vindas
a todos, em seguida informou aos demais membros que e prioridade da reunião seria falar sobre o 'KlT
Alimentaçáo" (merenda escolar), que seÉo distibuídos nas escolas e cíeches da Rede Municipal de
Ensino, para os alunos devidamente maúiculado§, bem como a Portaria de no 28, de 27 de maÍço de
2020, que dêfine diÍetrizes das a@s de disúibu(Éo da meÍenda es@lar no período de suspensáo das
aulas, confume as recqnenda@es aceÍca da prêvenÉo contrâ o novo @Íonavirus - GOVID-1g. Em
Íeunião como Secretário dê Educação dia 27lO3l2O2O as 14:00h, e a equipe da SEMED com a
participaÉo do CAE - ConseÍho de AlimentaÉo Escolar, ficou acordado para a Semed junto com sua
equipe e os fumecedores que já fomecem meÍênda para o progÉma do PNAE em 2020, @nforme as
Licitaçôes em andamento na própria Secretaria, pera levar os produtos até a escola com bâse ne tabela
de produtos já elaborado pela equipe da Semed. Conforme sugesüio da presidente da AGESMA,
Cleomar da Conceiçáo, onde os gestores com suas equipes ficaíam responsávêis pârâ Íazer os kits de
acordo com a quantidade de alunos de sua escola, sendo que os kits serie individual com o valor totial de
R$ 17,00 (dezessete reais), sendo R$ 10,00 (dez reais) do FNDE e R$ 7,00 (sete reais) do MDE como
contrapartÍla da PreÍeitura Munidpal de lmperâtriz. Dando continuidade à reunião, o presidente Sr.
Armando Sousa Barbosa informou aos conselheiros sobre a atitude e iniciativa do Poder Público em
repessar at'avés dê kib a elimentaçáo para os alunos, onde todos os rnembros presentes apÍovaram
com unidade e ficou tamtÉm acordado que os membros fossem as escolÉrs paÍa fâzeÍ fiscalizaÉo
ecompanhando a êntrêga dos kits, o presidente se compÍometeu ainda em procurer a imediata
confecçâo dos crechás das duas novas rembros do CAE, a fim de que possam estar devidamente
identificadas quando forem visiter as escolas, o presidente deixou claro que foi louvável a atitudê e a
preocupaÉo da atual gestáo do novo Secretário de Educaçâo, que vem sê portando com atitudes
democráticas, sendo de Íácil acesso, peÍmi[ndo uma gestão participativa, foi mencionado ainda a
importància dos kits para os alunos, levando-se em conskieraÉo o direito deles, a crise e, os desabrigos
por conta das enchentes, mencionando que, para muitos alunos, a única refeiÉo garantida, é a merendâ
escolaÍ, Nada mais havendo a tratar, encenou-se estâ reunião às 16h50min, ê eu, Ellen Silva Gomes,
secretária ad froc, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e demais membros presêntes.

ando Sousa Barbosa
Presidenle do Conselho dê AlinertaÉo Escolar - CAE
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MaÍlinho
do Podeí EEcutivo

CoÍtez
ale Pâis Associação Vila LoMo Nrideo Santa CÍuz

Fer.eira da Silva
Represeotante de pais da ÀssodaÉo Vile Lobáo Núdeo Sânta Cruz
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