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Atas

Ata da Reunião do Conselho de Alimentação Escolar(CAE)
Município de Piatã-BA.
Aos 25 dias de abril de 2022 {dois mil e vinte e dois), reuniram-se, os membros
do Conselho de Alimentação Escolar - CAE quadriênio 2018 a 2022 do

Município de Piatã. A reunião foi presidida pelo Presidente do CAE, que após
verificar a presença dos conselheiros, da secretária de Educação e da
nutricionista deu boas vindas a todos, dando inicio a reunião na qual discutiu os

seguintes assuntos: Aquisição, montagem do "kit merenda" e entrega dos
alimentos adquiridos com recursos do PNAE. O presidente comentou sobre a
Lei n° 13.987, de 07 de abril de 2020 que altera a Lei n° 11.947, de 16 de junho

de 2009, para autorizar, em caráter excepcional, durante o período de
suspensão das aulas em razão de situação de emergência ou calamidade
pública, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do
Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) aos pais ou responsáveis
dos estudantes matriculados nas Escolas de Educação Básica, reforçando a

importância e o dever do CAE em acompanhar todo o processo que envolve a
merenda escolar. O presidente passou a palavra à Secretária Municipal de

Educação, que destacou a importância da reunião para que o CAE possa ter
conhecimento de como funciona todo o processo que envolve a merenda

escolar para que eles tenham subsídios para pautar a atuação do CAE e poder
informar à população tudo que envolve a merenda escolar, falou sobre o
aumento do preço dos alimentos e da dificuldade de entrega que os
fornecedores têm enfrentado por conta da defasagem dos preços, reflexo da
crise econômica causada

pela

pandemia. O presidente agradeceu a

participação da secretária e passou à palavra a nutricionista que saudou os
presentes e salientou a todos que podemos acompanhar na publicação do
diário Oficial do Município, todo o processo de licitação da merenda escolar,
quem são os fornecedores que participam da licitação, quem venceram e
passarão a ser os fornecedores dos gêneros, os preços, qual a forma e prazo
de validade do contrato. Explicou-nos também como são feitos os pedidos,

quando são entregues os produtos e como distribui estes produtos nas escolas,
esclarecendo que durante a suspensão das aulas por causa da pandemia a

aquisição dos alimentos foi elaborada levando em conta o valor nutricional
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porem se fez necessário pensar na montagem e entrega de kits para o
responsável pelo aluno matriculado na escola sendo assim houve uma menor

variedade de produtos na hora da aquisição. A nutricionista passou assim os
dados sobre quantidade de alunos atendidos, quantidade de produtos

adquiridos e valores recebidos e gastos nessa aquisição, informou também
como foi feito os kits e sua distribuição nas escolas onde cada responsável
pelo aluno recebeu seu kit e assinou pelo recebimento do mesmo. O presidente
agradeceu por pelos esclarecimentos recebidos e cedeu espaço para que os
conselheiros pudessem relatar seus anseios, sugestões, elogios e troca de
conhecimentos. Nesse momento houve diversos relatos dos conselheiros sobre

como, onde e quando foram entregues os kits e sua composição. Ninguém
mais querendo fazer uso da palavra, e dando parecer favorável e sem ressalva,
o Presidente Arinaldo Bispo dos Santos, reiterou os agradecimentos pela
presença de todos e encerrou os trabalhos. Do que para constar, foi lavrado a
presente ata, que lida e achada de conforme, vai assinada pelos presentes que

assim o desejarem. Piatã-BA, 25 de abril de 2022.
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Atos Administrativos

Ofício 052/2022

Piatã, 13 de julho de 2022.

De:
Marcos Paulo Santos Azevedo
Prefeito Municipal de Piatã
Ao:
CAE
Debora Tallianne Santana Xavier Assunção
Secretária de Educação
Assunto: Indicação

Prezada Senhora
Em resposta ao ofício circular do dia 13/072022, solicitando a indicação dos
membros do Poder Executiva para a composição do Conselho de Alimentação
Escolar do município de Piatã – Bahia.
Indicados:
Elvo Novais Souza – Titular
Marconi Sacramento Souza Marques - Suplente

Colocamo-nos ao inteiro dispor de V.Sa. para quaisquer esclarecimentos
e agradecemos.

Piatã, 13 de julho de 2022.

Atenciosamente,

Marcos Paulo Santos Azevedo
Prefeito de Piatã
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Decretos

DECRETO N.º 115/2022, de 19 de julho de 2022.
“Nomeia os novos membros para composição
do Conselho de Alimentação Escolar – CAE
do município de Piatã”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PIATÃ, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais que lhe conferem a Lei Orgânica Municipal, Art. 136.
.
Decreta:
Art. 1º Ficam nomeados os novos membros do Conselho Municipal de
Alimentação Escolar – CAE, para o quadriênio de 2022 a 2026 conforme a
Resolução FNDE nº 26 de 17 de junho de 2013, artigo 34, na forma que segue:
I.

Representantes do Poder Executivo:
Elvo Novais Souza - titular
Marconi Sacramento Souza Marques - suplente

II.

Representantes dos Professores da rede Municipal de Ensino:
Siene Teles de Araujo Mesquita Gomes - titular
Florenice Ferreira dos Anjos – suplente
Zeus Mesquita Oliveira – titular
Arnaldo Rocha Souza – suplente

III.

Representantes de Pais de alunos:
Maria Celia Silva Santana– titular
Deórcia Souza silva Santos – suplente
Paula Thais lima Santos – titular Presidente
Raquiele Marcelino do nascimento Gabriel– suplente

IV.

Representantes da Sociedade Civil Organizada:
Creuza Maria dos Santos - titular vice-presidente
Carlos Santos Souza – suplente
Edimon Jose Macedo - titular
Marvia Xavier Mesquita Matos – suplente

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrario.
GABINETE DO PREFEITO DE PIATÃ, Estado da Bahia, dezenove de julho
de dois mil e vinte e dois.

MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO
Prefeito Municipal
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