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Aos vinte e três dias do mês de Janeiro de dois mil e dezoito, às nove horas, em uma das 

dependências do prédio da Casa dos Conselhos, situado à Rua Xavantes, n° 50, Vila 

Tupi, Praia Grande – SP. Teve início a reunião do Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar sob a presidência do senhor Rodrigo Maia, contando com a presença dos 

conselheiros que assinam a lista de frequência anexa a presente ata. Assim como o Sr. 

Vagner Francisco de Assis, este último servidor da Secretaria de Finanças da Prefeitura 

de Praia Grande e da Sra. Cibele Gois Hang Lins, Diretora da Divisão de Alimentação 

Escolar. A princípio foi pontuada aos conselheiros a importância do comparecimento de 

todos nas reuniões deste colegiado, ainda que estes estejam de período de férias. Após 

isto foi esclarecido aos conselheiros que esta reunião teria como finalidade a prestação e 

aprovação das contas da Alimentação Escolar da Secretaria Estadual de Educação 

(SEE), já que a legislação determina a apresentação do parecer com a devida aprovação 

deste colegiado. Na continuidade dos trabalhos, o Sr Vagner apresentou os 

demonstrativos de aplicação dos recursos da SEE, referente ao ano de 2017, assim 

como, os processos administrativos que constam estes demonstrativos pontuando que 

estes processos são compostos de cardápios, ordem de pagamento, notas de empenho, 

comprovantes de pagamento, notas fiscais, liquidação e extratos bancários, que 

asseguram o controle e acompanhamento do repasse. Os valores foram recebidos em 10 

parcelas, sendo que os recursos recebidos são divididos entre as modalidades de ensino: 

fundamental, fundamental integral e EJA, ensino médio, médio integral, médio ETEC e 
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médio ETEC integral. Os recursos totais recebidos foram de: R$ 3.141.767,20, 

rendimentos de aplicações: R$ 29.163,68, despesas: R$ 3.161,497,00 e o saldo em 

22/01/2018 de R$ 9.433,88. O Sr. Vagner explicou que este valor será devolvido ao 

Estado, pois não foi utilizado. Ficou combinado entre os colegiados que a conferência 

dos documentos (notas fiscais, ordem de pagamentos, extratos bancários, etc..) seria 

feita por amostragem. Foram verificados os seguintes documentos: SEE Ensino 

Fundamental: número de ordem 01 - 02/06/17 - especificação do documento 22418, 

valor R$ 40.279,80, número de ordem 05 - 12/06/17 - especificação do documento 531, 

valor R$ 11.500,00, número de ordem 15 - 30/06/17 - especificação do documento 

153883, valor R$ 28.635,00, número de ordem 17 - 03/07/17 - especificação do 

documento 59105, valor R$ 8.900,00, número de ordem 20 - 06/07/17 - especificação 

do documento 3188, valor R$ 24.925,00 e número de ordem 21 - 14/07/17 - 

especificação do documento 5872, valor R$ 18.900,00. SEE Ensino Médio: número de 

ordem 01 - 02/06/17 - especificação do documento 19119, valor R$ 4.203,60, número 

de ordem 18 - 14/09/17 - especificação do documento 9018, valor R$ 9.900,00, número 

de ordem 21- 21/09/17 - especificação do documento 62013, valor R$ 4.005,00, número 

de ordem 38 – 21/11/17 - especificação do documento 9226, valor R$ 39.000,00, 

número de ordem 59 – 15/12/17 - especificação do documento 70625, valor R$ 

27.200,00 e número de ordem 60 – 18/12/17 - especificação do documento 65029, valor 

R$ 3.690,00. SEE Ensino Médio Integral: número de ordem 01 - 02/05/17 - 

especificação do documento 22170, valor R$ 22.410,00, número de ordem 04 – 

18/05/17 - especificação do documento 366827, valor R$ 15.922,50, número de ordem 

07- 19/05/17 - especificação do documento 22316, valor R$ 24.900,00, número de 
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ordem 19 – 01/06/17 - especificação do documento 8660, valor R$ 8.250,00, número de 

ordem 21 – 01/06/17 - especificação do documento 368137, valor R$ 20.844,00 e 

número de ordem 32 – 18/12/17 - especificação do documento 3002, valor R$ 286,40. 

Após isso, os conselheiros presentes aprovaram por unanimidade as contas apresentadas 

pela Prefeitura Municipal. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por 

encerrada a reunião, e eu Daniela Nunes Aguiar, secretária executiva, lavrei e assino a 

presente ata junto com o Sr. Presidente.   

 

Daniela Nunes Aguiar 

Rodrigo Maia 

José Milton Tessi 

Rosiany Grigini Zavatiero 

Andréia Bizerra Nonato  

Eliane Lima  

Carlos Bento da Silva Junior  

Vagner Francisco de Assis  

Cibele Gois Hang Lins  

 

 

 

 

 

 


