
(

Ata da 1ía reunião ordináÍia com os repÍesentantes dos órgãos da Rede de
controle de Fiscalização dos recursos provenientes do precatório do
FUNDEF - lmperatrizr'MA, realizada no dia 0S de julho de 2OZl.

Aos 05 (cinco) dias do mês de julho de ZO21 (dois mit e vinte e um) às 10 (dez)

horas e 30 (trinta) minutos na sala do secretário Municipar de Educação, José
Antônio silva Pereira, na secretaria Municipar de Educação, situada à Rua

Urbano Santos, 1657, terceiro piso, nesta urbe, realizou-se a décima reunião

com os representantes dos Órgãos da Rede de controle de Fiscalização dos
recursos provenientes do Precatório do FUNDEF - lmperatri/MA. Estiveram
presentes na reunião: José Antônio silva pereira - secretário Municipal de

Educação, Denner José Costa Reis - Representante da SEMED e

CAS/FUNDEB, Cleomar Conceição da Silva pinto, Representante da

Associação Gestores das Escola Municipais de lmperatriz - AGESMI, Sr
Francisco Messias da Silva, Representante do Conselho do FUNDEB e

Presidente do STEEI, Domingos Bandeira Gonçalves, Secretario Ajunto de
Ensino, Pedro Henrique Nunes Vieira Silva, Engenheiro responsável desta

secretaria, Davi Antônio Cardoso - Representante da CGM, patrick Alves

Madeira de carvalho - Representante da procuradoria Geral do Município e
Francisco silvestre da silva, Representante do conselho Municipal de Educação
- CME. Foram também convidados porém não estavam presentes: Câmara

Municipal de lmperatriz/MA- cMl, Ministério público Estadual - promotoria

Especializada e Ministério Público Federal - MpF. o secretário Municipal de

Educação, José Antônio, iniciou a reunião agradecendo a presença de todos, e
informou a importância da reunião para que fosse feito uma auto avaliação de

tudo que já foi feito, bem como que seja visto outras fontes de recurso as obras
apresentadas; OUE já estamos há mais de um ano investindo o recurso do
precatório do FUNDEF, e que nos tornamos uma vitrine para outros municípios,

onde recebemos a visita do Prefeito de Barra do corda para ter conhecimento

de como foi investido o precatório do FUNDEF na cidade de lmperatri/MA: Na

oportunidade informou que será entregue a próxima creche no bairro Bom

Jesus; QUE, também estamos dando continuidade com as obras das pro_

uará, Vale do Sol, Recanto Universitário e
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Sebastião Régis; QUE, foi questionado ao Secretario sobre o pessoal para

trabalhar nas creches que estâo sendo construídas, e foi informado que os

profissionais das escolas que foram Íechadas serão remanejados para as

respectivas creches; QUE, o secretário repassou ao conselho sobre as escolas

í4 escolas que foram fechadas pois náo tinham nenhuma condições de

estruturas e também eram de prédios alugados, sendo que todos os alunos das

escolas fechadas foram remanejados para as escolas mais próximas e de

prédios próprios do município; QUE, estamos em construçáo das Escolas

Giovanne Zanny, Parsondas de Carvalho, Morada do sol e Marly Sarney e

entregamos a creche Shirley Farias, no mês passado; QUE, o secretário

informou que temos uma parte do dinheiro do precatório do FUNDEF reservado

para conclusão das reformas em andamento, bem como ainda temos a creche

do bairro habitar brasil, e sobre de creche do Bairro Sâo José ainda está em

análise, por falta de demanda de alunos; QUE, estamos retomando a

construção da 5 creches, com recursos próprios de obras do DNDE que estavam

paradas em razào do desequilíbrio financeiro; QUE, iremos trabalhar também

com a JK e no Colinas Park, para construção de creches, bem como estamos

analisando também a construção de uma creche no Parque Alvorada, mas ainda

nâo localizamos uma área adequada; QUE, na oportunidade foi repassada a

palavra para o Engenheiro Pedro Henrique, e este informou que está vendo com

a Secretaria de Regularização Fundiária para localizarmos uma área adequada;

QUE, informou também que está sendo solicitado aditivo da Obra da Creche

morada do Sol, em virtude de algumas situaçôes em virtude do aterro da rua,

bem como situações de drenagens, calhas e alteração de ajustar pavimento de

alta resistências dentro da creche, por conta da umidade por excesso de chuva;

QUE, o secretário informou também que foi ajustado pisos de cerâmicas nas

primeiras construções, sendo que agora estão colocando piso de granitina, que

tem mais resistência e durabilidade; QUE, o engenheiro explanou também que

foi utilizada uma tabela SlNAPI, onde tem o desconto de 20o/o, em virtude do

aumento de materiais de construçâo considerável dos últimos meses; QUE, na

oportunidade o Secretário repassou a rede de Controle do Precatório para

analise; QUE, em seguida o Senhor Silvestre disse que andou visitando as

escolas construÍdas e em construção e está muito satisfeito com o trabalho

tionou apenaE sobre a Escola Núcleo Santa a creche
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no PaÍque Alvorada, bem como uma construção de uma creche no centro euE,
o secretario informou que teve conhecimento sobre um terreno próximo a coca-
cola, e está analisando a viabilidade; eUE, falou também sobre a Creche
Príncipe da Paz, e está sendo providenciado uma área junto com a
Regularização Fundiária; eUE, sobre a creche na regiáo central de lmperatríz, o
secretário informou que a maior dificuldade é encontrar área; eUE, o Sr
PATRICK questionou sobre o valor do aditivo, sobre a alteraçâo do piso, onde o
engenheiro informou que em virtude da durabilidade resolveram alterar o tipo de
piso; QUE, o senhor DAVI orientou sobre a necessidade de ser feito um relatório

técnico com todas as necessidades de alteração para solicitação de aditivos;

QUE, a Sra. CLEOMAR informou a necessidade de melhoria da alteração do
piso de cerâmica pelo piso de granitina, em virtude da durabilidade; eUE, o Sr
DAVI reforçou também que fosse dado mais publicidades às obras da

Educação; QUE, o secretário apresentou o KIT de material escolar para alunos

e professores aprovado na última reunião, será pago com recursos do FUNDEB

e náo mais com os recursos do precatório do FUNDEF; Na oportunidade, todos
os itens apresentados na reunião, foram aprovados por unanimidade. O

Secretário Municipal de Educação, José Antônio Silva pereira, deu por

encerrada a reunião, e, não havendo mais nada a tratar, lavrou a seguinte ata
assinada por ele e pelos demais representantes dos órgãos abaixo listados;
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Ata da 11" reunião ordinária com os representantes dos órgãos da Rede de

Controle de Fiscalização dos recursos provenientes do precatório do
FUNDEF - lmperatriz/MA, realizada no dia 0S de julho d

01. José Antônio Silva Pereira - Secretári

02. Francisco Si ilva il -P CME

03. Davi An Representante da CGM

04, Patrick Alves Madeira de o - Procurador nrcrpro

05 nner José Reis resentante da SEMED e CAS/FUNDEB

06 rio Adjunto de Ensino/SEMEDa

07. Francisco Me

08 mar da Concei o da Sil

a - Presidente do FUNDEB

- Presidente da AGESMIça

09. Pe

Jacilda SEMED

Secretária

e Vieira da Silva
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