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Portarias

P
Portaria
SEDUCnº 61/2021,
6
de 1 de junho de 2021

Dispõe

sobre

reunião

para

escolha

de

entantes para
p
comp
por o novo
o Conselho
o da
represe
Alimenttação Esco
olar (CAE)) no âmbito
o municipa
al,

S
a Municipa
al de Educação, Culltura, Dessporto e L
Lazer de Brejões,
B
n
no
A Secretária
uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO que em 11 de março de 20
020, a Organização
o Mundiall da Saúd
de
(OMS) de
eclarou que a COVID
D-19 foi classificada
a como um
ma pandemia;

CONSIDERANDO que o Ministério da
d Saúde, por meio da Portarria n° 188
8, de 03 de
d
fevereiro
o de 2020
0, declarou
u emergên
ncia em Sa
aúde Pública de imp
portância nacional
n
em
m
decorrência da inf
fecção hum
mana pelo Novo Corronavírus (COVID-19), por trratar-se de
d
evento co
omplexo que
q
deman
nda esforç
ço conjunto de tod
do o Siste
ema Único
o de Saúd
de
(SUS) pa
ara identtificação da etiolo
ogia dessa
as ocorrê
ências e adoção de
d medida
as
proporcio
onais e resstritas aoss riscos;

CONSIDERANDO o Decretto Estadu
ual nº 20.397 de 13 de abril de 202
21quedispõ
õe
sobre as restriçõe
es indicad
das, como medidas deenfrentamento a
ao novo coronavírus
c
s,
causador da COVID
D-19, e dá outras prrovidênciass.
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CONSIDERANDO o Decreto
o Municipa
al nº 34 de
e 22 de ma
arço de 20
021 que diispõe sobrre
as medidas preven
ntivas com
mplementarres para enfrentam
e
mento da e
emergência de saúd
de
pública de
ecorrente
e da COVID
D-19 e dá outras pro
ovidênciass

CONSIDERANDOq
que o Conttrole Sociial é uma ferramentta que via
abiliza a participaçã
ão
da socied
dade na formulação
f
o e no ac
companham
mento de ações, prrogramas e política
as
públicas faz-se
f
imp
portante que
q a comu
unidade esstudantil participe
p
d
da reunião exercend
do
assim sua
a cidadania
a.

RESOLVE
E:

antes eman
ncipados das
d Escola
as da Rede
e Municipa
al de Ensin
no
Art. 1º- Convidar os estuda
para partticipar de reunião viirtual para
a escolha de
d represe
entantes d
deste segmento parra
compor o novo Consselho da Alimentaçã
A
ão Escolar (CAE) no âmbito mu
unicipal.

Art. 2º- A reuniã
ão de que trata
t
o arttigo 1º serrá feita pe
ela platafo
orma Goog
gle Meetem
m
07de junho de 202
21, 18:00
0h.

Art. 3º - Os estudantes receberão o link ou código de acesso po
or meio do
o aplicativvo
WhatsAp
ppque serráenviado pelas equipes
e
ge
estoras das
d
esco
olas em que estã
ão
matricula
ados.
Art. 4º - A presen
nte Portarria entra em
e vigor na
a data da sua public
cação.

Luana Battista de Almeida da Silva
S
Secretária
a Municipal de
d Educação
o, Cultura, Desporto e La
azer
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