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Secretária de Educação, Cátia Alencar se 
reúne com novos diretores escolares

Michela Rodriguez

Cumprindo uma extensa agenda na primeira semana, após assu-
mir a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Barrei-
ras, Cátia Alencar se reuniu ontem, 05, com os gestores escolares 
da rede municipal de ensino.
A reunião de trabalho aconteceu na Escola de Informática, com 
os novos diretores e vice-diretores. Durante o encontro, foram 
apresentados os dados educacionais, opção de grade do ano le-
tivo, adequação escolar, educação inclusiva, plano de gestão (es-
trutura física e humana), programação para jornada pedagógica, 
programação de matrículas e planejamento de reordenamento 
educacional de 2017.
Em seu pronunciamento, Cátia Alencar agradeceu a confiança 
do prefeito Zito Barbosa e reforçou a importância da integração 
da equipe para o acolhimento da comunidade no processo de 
matrícula escolar, que será iniciada nesta segunda-feira,09, dis-
ponibilizando aproximadamente 9.500 vagas para zona urbana 
e rural.
“Estamos preparados para os desafios. Mas sabemos que essa ca-
minhada é conjunta, e precisamos estar alinhados para dar ini-
cio ao novo projeto de educação, que será implantado em todo 
município de Barreiras. Contamos com a colaboração de todos 
os servidores, professores, gestores escolares da zona urbana e 
rural”, disse a secretária Cátia.
Durante o encontro, ainda foram debatidos as demandas para 
minimizar a evasão escolar, e principalmente conseguir atender 
os estudantes nas unidades escolares nos bairros. Na próxima 
semana, a secretária Catia Alencar estará discutindo com os di-
retores o reordenamento da rede, com o perfil de fragilidades 
das escolas, necessidades de melhoria física e demais demandas.
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ESTADO DA BAHIA 
                               PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 

CNPJ: 13.913.140/0001-00 

Dispensa de Licitação n.º001/2017

Espécie: dispensa de licitação com fundamento no art. 24, inc. II combinado com 
inciso IV do mesmo artigo, da Lei no 8.666/1993; Favorecido: HALEX ISTAR 
Industria Farmacêutica S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º01.571.702/0001-98; Objeto:
aquisição de soros ringer e fisiologico para o hospital municipal; Processo Adm:
001/2017; Cobertura Orçamentária: 02.06.00-2.041-3.3.90.30.00 – Material 
Consumo; Valor: R$7.620,00; Ratificação: em 05/01/2017, por Marco Aurélio dos 
Santos Cardoso.
.
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