
 

Conselho Municipal de Alimentação Escolar 
            Estado de São Paulo 

 

 

 

Continuação da Ata de Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar – CAE 
 

 

 

Ata de Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Alimentação Escolar – CAE 

 

 

 

Ao vigésimo segundo dia do mês de Agosto 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 vice-presidência do senhor Tobias Lourençoni da Silva, 

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. A princípio foi esclarecido aos 

conselheiros que esta reunião teria como finalidade a prestação e aprovação das contas 

do recurso federal advindo do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, este 

colegiado fará duas reuniões ao ano para facilitar a apuração das notas, 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 do PNAE, referente ao ano de 2018 até o mês de Maio, os processos 

administrativos serão apresentados na próxima reunião, no dia 19 de Setembro de 2018, 

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. Foram apresentados os seguintes 

valores para o PNAE: R$ 1.746.426,28 (saldo 2017), R$ 3.047.321,92 (recebidos em 

2018), R$ 17.377,30 (rendimento do repasse em aplicações financeiras), R$ 

2.261.483,29 (despesas constantes do período) R$ 2.549.642,21 (saldo existente em 
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conta corrente em 30/06/2018). O Sr. Vagner esclareceu que no site do FNDE – SIGPC 

é apresentado o que foi repassado ao município, e que o valor é depositado em 10 (dez) 

parcelas. Os recursos recebidos são divididos entre as modalidades de ensino: 

fundamental, creche, pré-escola, EJA, ensino médio, mais educação, AEE e indígena. 

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: Fundamental: número de ordem 08 – 

28/12/2017- especificação do documento 405519, valor R$ 86.850,00, número de 

ordem 10 – 26/12/2017 - especificação do documento 70937, valor R$ 15.701,20, 

número de ordem 22 – 04/04/2018 - especificação do documento 339, valor R$ 

3.402,00, número de ordem 27 – 16/04/2018 - especificação do documento 353, valor 

R$ 9.588,00, número de ordem 28 – 20/04/2018 - especificação do documento 356, 

valor R$ 7.548,00, número de ordem 29 – 16/04/2018 - especificação do documento 

351, valor R$ 194,40, e número de ordem 36 – 06/06/2018 - especificação do 

documento 1076, valor R$ 94.041,64.  Creche: número de ordem 05 – 26/12/2017 - 

especificação do documento 70938, valor R$ 5.360,25, número de ordem 11 – 

02/03/2018 - especificação do documento 4860, valor R$ 3.735,00, número de ordem 

12- 02/03/2018 - especificação do documento 4863, valor R 6.162,75, número de ordem 

13 – 02/03/2018 - especificação do documento4866, valor R$ 1.307,25, número de 

ordem 27 – 14/06/2018 - especificação do documento 199525, valor R$ 29.400,00. Pré-

Escola: número de ordem 06 – 23/02/2018 - especificação do documento 1030, valor 

R$ 83.600,00, número de ordem 15 – 29/03/2018 - especificação do documento 334, 

valor R$ 5.832,00, número de ordem 18 – 07/05/2018 - especificação do documento 
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6106, valor R$ 9.625,00, número de ordem 19 – 14/06/2018 - especificação do 

documento 199528, valor R$ 29.400,00. EJA: número de ordem 01 – 12/12/2017 - 

especificação do documento 185689, valor R$ 2.940,00, número de ordem 02 – 

27/02/2018 - especificação do documento 312, valor R$ 1.215,00 número de ordem 03 

– 05/03/2018 - especificação do documento 316, valor R$ 1.215,00, número de ordem 

número de ordem 04 – 26/03/2018- especificação do documento 5954, valor R$ 

7.700,00, 05- 06/03/2018 - especificação do documento 5883, valor R$ 2.332,80, 

número de ordem 18 – 06/06/2018 - especificação do documento 1077, valor R$ 

10.450,00. Ensino Médio: número de ordem 01 – 30/11/2017 - especificação do 

documento 26498, valor R$ 39.885,00, número de ordem 02 – 30/11/2017 - 

especificação do documento 26499, valor R$ 25.800,00, número de ordem 03 – 

30/11/2017 - especificação do documento 26500, valor R$ 34.580,00, número de ordem 

04 – 06/12/2017 - especificação do documento 26889, valor R$ 16.150,00, número de 

ordem 13 – 10/04/2018 - especificação do documento 5996, valor R$ 2.430,00, número 

de ordem 24 – 07/05/2018 - especificação do documento 6107, valor R$ 9.625,00, 

número de ordem 25 – 08/05/2018 - especificação do documento 6111, valor R$ 

4.131,00, número de ordem 36 – 25/05/2018 - especificação do documento 654, valor 

R$ 1.325,00. Mais Educação: número de ordem 01 – 30/11/2017 - especificação do 

documento 26498, valor R$ 39.885,00 número de ordem 02 – 30/11/2017 - 

especificação do documento 26499, valor R$ 25.800,00, número de ordem 03 – 

30/11/2017 - especificação do documento 26500, valor R$ 34.580,00, número de ordem 

04 – 06/12/2017 - especificação do documento 26889, valor R$ 16.150,00, número de 

ordem 13 – 10/04/2018 - especificação do documento 5996, valor R$ 2.430,00, número 
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de ordem 24 – 07/05/2018 - especificação do documento 6107, valor R$ 9.625,00, 

número de ordem 25 – 08/05/2018 - especificação do documento 6111, valor R$ 

4.131,00, e número de ordem 36 – 25/05/2018- especificação do documento 654, valor 

R$ 1.325,00.  AEE: número de ordem 01 – 11/12/2017 - especificação do documento 

3797, valor R$ 2.640,00, número de ordem 02 – 09/12/2017- especificação do 

documento 329198, valor R$ 6.440,00, número de ordem 03- 28/12/2017 - 

especificação do documento 405526, valor R$ 13.840,00 número de ordem 04 – 

28/12/2017 - especificação do documento 405520, valor R$ 27.020,00. Indígena: não 

foram apresentadas notas nesta primeira fase da reunião referente à modalidade de 

ensino indígena. A aprovação da prestação de contas deste colegiado será realizada na 

segunda reunião do ano para que possam ser analisados os demais recursos gastos até o 

final do ano.  Nada mais havendo a tratar, o vice-presidente Tobias Lourençoni da Silva 

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

assino a presente ata junto com o Sr. vice-presidente.   

 

Daniela Nunes Aguiar 

Rodrigo Maia  

Tobias Lourençoni da Silva 

Eliane Lima  

Carlos Bento da Silva Junior  

Vagner Francisco de Assis  

 

 


