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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

N.1230.01.0000176/2018-81 /2019

 

RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPA/SEE/ Nº 006/2019, 26 DE MARÇO DE 2019.

 

Ins�tui o regulamento do
concurso de redação e
desenho sobre a
importância do leite e
seus derivados na vida
humana, para alunos do
ensino fundamental,
ensino médio e educação
de jovens e adultos (EJA)
das escolas públicas
estaduais de Minas
Gerais.

 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO e a SECRETÁRIA DE ESTADO
DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS, no uso das atribuições conferidas pelo inciso III do § 1° do art. 93 da
Cons�tuição do Estado de Minas Gerais, e tendo em vista o disposto na Lei Estadual nº 22.257, de 27 de
Julho de 2016, no Decreto Estadual nº 47.144, de 25 de janeiro de 2017, no art. 3º da Resolução Conjunta
SEAPA e SEE nº 1.426, de 10 de junho de 2016, no Termo de Cooperação Técnica celebrado entre o
Estado de Minas Gerais, por intermédio da SEAPA, SEE e o Sindicato das Indústrias de La�cínios do Estado
de Minas Gerais (SILEMG), e considerando:

 

- a necessidade de es�mular o interesse dos alunos das escolas públicas estaduais de Minas Gerais pela
pesquisa, reflexão, produção e divulgação de conhecimentos sobre hábitos alimentares saudáveis;

- a importância do leite na alimentação escolar, em face de seu alto valor nutri�vo, contribuindo para a
saúde de crianças, jovens e adultos;

- a relevância do agronegócio leite na economia do Estado, bem como na geração de empregos, rendas e
qualidade de vida para a população; e

- o ‘’Dia Mundial do Leite’’, comemorado no dia 1º de junho de 2019,

 

RESOLVEM:

 

Art. 1º - Fica ins�tuído o Regulamento do Concurso de Redação e Desenho de 2019 sobre a importância
do leite e seus derivados na vida humana, para alunos do ensino fundamental, ensino médio e Educação
de Jovens e Adultos (EJA) das escolas públicas estaduais de Minas Gerais, nos termos dispostos no Anexo
Único desta Resolução.
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Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (SEAPA), em Belo Horizonte,
aos 26 de março de 2019.

 

Ana Maria Soares Valen�ni

Secretária de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

 

 

Julia Sant’Anna

Secretária de Estado de Educação

Documento assinado eletronicamente por Julia Sant'Anna, Secretária de Estado de Educação, em
28/03/2019, às 23:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Ana Maria Soares Valen�ni, Secretária de Estado, em
29/03/2019, às 15:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3990938 e
o código CRC BDEB8F55.
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