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Atas

ATA N* 01

ATA DA ASSEMBLÉIA DOS DOCENTES(PROFESSORES),DISCENTES(ALUNOS)OU

TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO INDICADOS PARA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO
DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE DO MUNICÍPIO DE PIATÃ
Aos treze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, às 09h00, reuniram-se no

salâo de reuniões da SEMEP os profissionais da área de educação para eleição dos indicados pelas
entidades representatiNas do segmento para participação no Conselho de Alimentação Escolar CAE quadriènio 2022 a 2026. Estavam presentes na assembléia as seguintes instituições:(SISMUP

e APLB). Foi designado(a)para conduzir a assembléia o Sr. Arínaldo Bispo dos Santos que ressaltou
a importância da participação no CAE como Controle Social na aplicação dos recursos repassados e
na alimentação oferecida aos educando, destacando ainda que a participação no Conselho é de
relevante trabalho social e não remunerado. Após essas considerações iniciais, procederam-se aos
debates e esclarecimentos necessários sobre a atuação efetiva do CAE culminando com as eleições
que apresentou o seguinte resultado:

Nome
Instituição representada 1 Assinaturas
Siene Teles de Araújo Mesquita Gomes(Titular) SISMUP
Florenice Ferreira dos Anjos(Supleme)

i SISMUP

Zeus Mesquita Oliveira(Titular)

APLB

Arnaldo Rocha Souza(Suplente)

|
APLB
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ATAM-02

ATA DA REUNIÃO DA ASSEMBLÉIA DE PAIS DE ALUNOS PARA ELEIÇÃO DOS
REPRESENTANTES DO CAE DO MUNICÍPIO DE PIATÃ

Aos 13 dias do mês de julho do ano de dois mil e \inte e dois às, 14h00, reuniram-se no salão

de reunião da SEMEP os indicados pela Associação de Pais e Mestres para eleição dos membros que
irão representar o segmento no Conselho de Alimentação Escolar - CAE quadríênio 2022 a 2026. Foi
designado(o) para conduzir a assembléia o Sr. João Rodrigues da Silva que ressaltou a importância
da participação no CAE como Controle Social, na aplicação dos recursos repassados e na alimentação
oferecida aos educandos, destacando ainda que a participação no Conselho é de rele\'ante trabalho
social e não remunerado. Após essas considerações iniciais e esclarecimentos sobre a importância da
efetiva participação no CAE procederam-se às eleições,com o seguinte resultado:

Nome:

|Escola ret

Maria Célia Silva Santana- titular

isentada I Assinaturas

ENSG

Deórcia Souza silva Santos - suplente

ENSG

Paula Thais lima Santos - titular

CEPLA

Raquiele Marcelino do Nascimento CEPLA
Gabriel- suplente

Agractecendo a presença de todos, foi encerrada a presente reunião e nada mais tendo a

acrescentar redigi a presente ata que será assinada por mim e por todos os {H'esentes.
Monici

Piata,jp de Julho de 2022

1

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: M0MYNJHENKIXQURBRUFBRT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
21 de Julho de 2022
4 - Ano VII - Nº 2070

Piatã

ATA N® 03

ATA DA ASSEMBLÉIA DA SOCIEDADE OVIL PARA ESCOLHA DOS

REPRESENTANTES DO CAE DO MUNICÍPIO DE PIATÂ

Aos treze dias do itós de julho do ano de dois mil e vinte e dois, às I9h00, reuniram-se no

salão de reunião da SEMEP a Sociedade CiviL ora representada pelas instituições; Secretaria de
Agricultura, Sindicato dos Trabalhadores Rural de Piatã e demais Associações Comunitárias
Locais, para eleição dos membros que irão representar o segmento no Conselho de Alimentação
Escolar - CAE quadnènio 2022 a 2026. Foi designado o Sr João Rodrigues da Silva para conduzir a
assembléia que ressaltou a importância da participação no CAE,como Controle Social na aplicação
dos recursos repassados e na alimentação oferecida aos educandos, e relatou sobre as atribuições do
CAE de acordo a Resolução n® 06/FNDE, de 08 de maio de 2020, desüicando, ainda, que a
participação no Conselho é de relevante trabalho social e não remunerado. Após essas considerações
iniciais procederam-se às eleições, onde os representes das Associações Comunitárias locais entraram
em consenso que muitos de seus sócios são também associados ao sindicato e que a Secretária de
Agricultura tem sido uma grande parceira no desenvolvimento das pequenas associações locais os
quais fariam uma boa representação das demais associações dentro do CAE, apresentando assim o
seguinte resultado:
Nome

Creuza Maria dos Santos - titular

Entidade representada
Secretaria de Agricultura

Carlos Santos Souza - suplente
Edimon Jose Macedo - titular

mm

Marv ia Xavier Mesquita Matos suplente

Agradecendo a presença de todos, foi encerrada a presente reunião e nada mais tendo a
acrescentar redigi a presente ata que será assinada por mim e por todos os presentes.
Muni<

13 deji

de 2022.

I V

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: M0MYNJHENKIXQURBRUFBRT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
21 de Julho de 2022
5 - Ano VII - Nº 2070

Piatã

ATA N"04

ATA DE POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CAE E ELEIÇÃO DE PRESIDENTE E Via-.-PRESIDENTE DO MUNICÍPIO PIATÃ
Aos dezenove dias do mès de julho do ano de dois mil e vinte e dois às 17h, reuniram-se no
salão de reunião da SEMEP para posse os membros eleitos para o quadriênio de 2022 a 2026.
Foi designado para conduzir a assembléia o Sr. Arínaldo Bispo do Santos que ressaltou a
importância da participação no CAE, como Controle Social, na aplicação dos recursos
repassados e na alimentação oferecida aos educandos, destacando ainda que a participação no
Conselho é de relevante trabalho social e não remunerado. Foram empossados os
representantes do Poder Executivo; Eivo Novais Souza (titular): e Marconi Sacramento
Souza Marques - (suplente); do segmento dos profissionais da área da Educação
(professores); Síene Teles <te Araújo Mesquita Gomes - titular, Florenice Ferreira dos Anjos-

suplente, Zeus Mesquita Oliveira - titular e Arnaldo Rocha Souza - suplente); do segmento
Pab de Alunos: Maria Célia Silva Santana- titular, Deórcia Souza silva Santos - suplente
Paula Thaís Lima Santos - titular e Raquíele Marcelino do nascimento Gabriel- suplente e do
segmento Sociedade Civil Creuza Maria dos Santos - titular, Carlos Santos Souza - suplente,,
Edimon Jose Macedo - titular e Marvia Xavier Mesquita Matos - suplente. Após a efetivação
da posse foi colocado em votação a escolha do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de

Alimentação Escolar- CAE, quadriênio 2022-2026. Após todas as considerações procederamSC ás eleições, com o seguinte resultado:

Nome:

Função

Paula Thais Lima Santos |Presidente
Creuza Maria dos Santos

A^inatmas

—■

Vice-Presidente

Agradecendo a presença de todos, foi encenada a presente reunião e nada mais tendo a
acrescentar redigi a presente que será assinada por mim e por todos os presentes.
19

riulho de 2022.

m
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