
Ata da 9a reunião ordinária com os representantes dos Órgãos da Rede de

Controle de Fiscalização dos recurcos provenientes do Precatório do

FUNDEF - lmperatrizll,llA, realizada no dia 21 de outubro de 2020.

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de outubro de 2020 (dois mil e vinte) às 10 (dez)

horas e 30 (trinta) minutos na sala do Secretário Municipal de Educação, José

Antônio Silva Pereira, na Secretaria Municipal de Educação, situada à Rua

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

os representantes dos Órgâos da Rede de Controle de Fiscalização dos recursos

provenientes do Precatorio do FUNDEF - lmperatriz/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 lmperalriz - AGESMI, Domingos Bandeira Gonçalves, Secretario

Ajunto de Ensino, Pedro Henrique Nunes Vieira Silva, Engenheiro responsável

desta secretaria, Sr Valeriano Vieira de Sá, Representante do Conselho do

FUNDEB, Noeme Sales da Costa - Representante do STEEI, Davi Antônio

Cardoso - Representante da CGM, Alessandra Belfort Braga - Representante

da Procuradoria Geral do Município e Francisco Silvestre da Silva,

Representante do Conselho Municipal de Educação - CME. Foram convidados

porém nâo estavam presentes: Câmara Municipal de lmperatriz/MA- CMl,

Ministério Público Estadual - Promotoria Especializada e Ministério Público

Federal - MPF. Esteve presente também o Sr. Jair Pereira da Silva, Secretário

Adjunto da CGM, convidado. O Secretário Municipal de Educação, José Antônio,

iniciou a reunião agradecendo a presença de todos, onde informou que as obras

apresentadas estão bem avançadas, bem como os pagamentos também; QUE,

na última reuniâo foi solicitado aditivo do contrato das centrais de ar, para mais

aquisições de climatizações das escolas que tiveram contrapartida dos

proprietários dos prédios alugados; QUE também foi mencionado sobre a

aquisi$o dos notebooks paras os professores da rede, onde já foi marcado o

pregão eletrônico para aquisição dos aparelhos no dia 2811012020; Mencionou

também sobre os kits escolares para os alunos que foi aprovado por todos da

última reunião, onde também já está em fase de licitação; Foi deliberado na
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reunião passada a aquisição de maior quantidade de wi-fi, onde está em fase de

levantamento técnico desta secretaria, para que seja fornecido maior quantidade

para todas as escolas da rede, que também foi aprovado pela rede de controle;

QUE, foi aprovado também o complemento do material esportivo que também

está em fase de licitação; QUE, o controlador DAVI fez questão de que

fizéssemos toda a divulgação de todas as obras e aquisições adquiridas e em

planejamento; QUE, o secretário informou que será feito a restauração do

material que está sendo recolhido nas escolas, pois estamos adquirindo as

ferramentas bem como os tampões para que sejam restauradas as carteiras,

bem como demais materiais que serão recolhidos, onde o pessoal para o

trabalho de restauração serão contratado pela terceirizada que está em fase de

licitação, sendo que o material recolhido, está sendo alojado em local seguro,

onde será restaurado posteriormente; QUE, na sexta-feira, dia 2311012020, será

entregue a reforma da Escola Mariana Luz, e em data posterior serão entregues

as Escola Machado de Assis l, Escola Princesa lsabel, Maria das Neves, José

de Queiroz, Mutirão, Santa Rita, Santa Maria, Eliza Nunes, escola do povoado

Coquelândia, Escola Wady Fiquene, Santa Tereza e Escola lpiranga; QUE, na

Escola Eliza Nunes está sendo mudado a faixada da Escola para ter uma melhor

visibilidade, sendo que todas as escolas estão ficando padronizadas; QUE,

estamos em fase de licitação da Escola Marly Sarney, Geovanny Zanny,

Parsondas de Carvalho e Shirley Farias; Que, foi repassado a rede de controle

a proposta de compra do terreno que fica fundo da escola lpiranga, para que

seja feito uma Quadra Esportiva (anexo); QUE, já foi aprovado a aquisição da

compra da Escola Santos Dumont, onde teremos que ter a aprovação legislativa;

QUE, foi repassado que todas as escolas que estão sendo entregues estão

sendo repassadas com mobílias novas, onde será preciso fazer levantamento

de quantitativo de carteiras, mesas e eletrodomésticos; QUE, em seguida foi

repassada sobre as salas multifuncionais, onde já foi feito 32 salas, sobre ata

de registro de preços, e terá que fazer aditivo das salas multifuncionais; QUE,

em seguida foi passado sobre a robótica e laboratório de matemática e ciências,

onde está se analisando sobre as ferramentas, livros de história e geografia,

laboratório de robotica, matemática e ciências, que foi feito para 100 escolas e

temos 147, contando com as creches; QUE, na oportunidade o Sr Valeriano,

disse que vê tudo o que está sendo realizado como algo de muito positivo para
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toda a rede de educação; QUE, em seguida o Sr DOMINGOS explanou sobre

qualidade do materialda Educação lnfantil que foi apresentado para as crianças,

bem como os livros de história e geografia, que serão distribuídos aos alunos e

professores da rede a partir da semana que vem; QUE, em seguida falou-se

sobre as bibliotecas, que será colocada em 80% (oitenta por cento) das escolas,

e solicita os aditivos do que foi explanado; QUE, foi falado também sobre as

escolas dos bairros Sebastião Regis e Habitar Brasil, que não foram feitos com

climatização, e está sendo solicitado o aditivo inferior a 25 o/o (vinte e cinco por

cento), para serem climatizadas; QUE, tudo está sendo baseado pela tabela

SlNAPI, de acordo com a engenharia; QUE, o Senhor Silvestre perguntou sobre

as escolas BERNARDO SAYÃO, e outras no povoado Jiboia e Açaizal, onde o

engenheiro Pedro informou sobre as reformas que foram realizadas na Bernardo

Sayão, e que está sendo feito análise de melhorias para as duas escolas dos

povoados citados, a serem realizadas; QUE, o secretário informou ainda que a

Escola Renato Cortês Moreira, não tem condições de permanecer com o prédio

alugado, e tentou intervir com o proprietário do prédio para uma melhora predial

como contrapartida, mas este não concordou, e que o contrato irá ser rescindido

até o final do ano, onde a escola será relocada para o prédio onde está

funcionando a Escola Santa Maria; QUE, o Senhor Silvestre questionou o que

está sendo feito na Escola Raimundo Correia no povoado Boca da Mata, onde

o Sr Pedro informou que foi forrada, revisada telhado, instalação central de ar,

mas tem que ser visto a situação da energia, onde já foi feito a contratação de

60 subestações para colocar nas escolas para complemento das climatizações;

Que, em seguida o Sr. Valeriano, diretor da Escola Machado de Assis ll,

questionou sobre a reforma da escola e solicitou uma visita do Secretário; QUE,

o Secretário informou que fez a visita na Escola da Vila Conceição, onde

determinou a troca de alguns materiais, bem como o aumento de internet; QUE,

em seguida o Sr DAVI, recomendou que toda a rede de controle fizessem juntos

as visitas nas obras que estão sendo realizadas, e ficou designada para o dia

27t10t2020, visita de fiscaliza$o da equipe de controle, a partir das 08h30min,

saindo desta secretaria; QUE, a professora NOEME, questionou sobre a entrega

dos notebooks aos professores, se será devolvido para a secretaria, onde o

secretário disse que não, pois o equipamento tem uma vida útil, e o professor

terá que zelar pelo equipamento; Que, em toda a reunião tivemos como pontos

4



principais abordados: 01) solicitação de material para reforma de carteiras; 02)

Compra do lmóvel (terreno) da escola lpiranga; 03) Compra de Mobílias,

carteiras, mesas e eletrodomésticos; 04) Salas Multifuncionais; 05) Laboratórios

de robóticas, matemática e Ciências; 06) Aquisição de Bibliotecas; 07) Aditivos

dos Contratos de construção das Escolas Habitar Brasil e Sebastião Regis; 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 reuniâo, e, não havendo mais nada a tratar, lavrou a

seguinte ata assinada por ele e pelos demais representantes dos órgãos listados.
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