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ATA DE REUNIÃO EXTRORDINÁRIA PARA APROVAÇÃO  

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNAE 2018 

29 de agosto de 2019 

   

Aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às 9h (nove 

horas), na sala 237, da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo – SEE/SP, 

situado à Praça da República, 53 – Centro | São Paulo/SP, reuniram-se 

extraordinariamente, conforme e-mail enviado aos Conselheiros e Lista de Presença 

(Anexo 02). Estavam presentes os conselheiros: Marcelo Colonato (Titular / 

Presidente), Aline Silva E Tenorio (Titular), Andrea Silva Leite (Titular), Lucinete R. de 

Sousa Silva (Titular), Aparecida Antonia Demambro (Suplente), Legiane   Rigamonti 

(Suplente). Às 09h30 (nove e trinta horas) verificou-se o quórum mínimo e, por este 

motivo, o Conselheiro/Presidente Marcelo declarou aberta a reunião.  

A reunião iniciou-se com a discussão sobre a Prestação de Contas de 2018. O 

Presidente apresentou o sistema SIGECON de Prestação de Contas, explanando alguns 

pontos para os conselheiros que não tinham conhecimento do sistema, assim como o 

relatório a ser preenchido para aprovação do CAE. Tendo em vista que o mandato é 

novo e a prestação se refere a um período no qual a maior parte dos conselheiros não 

estavam presentes, com exceção das conselheiras Aline Tenorio e Aparecida 

Demambro, o Presidente convidou as senhoras Claudia Chiaroni Afuso – Diretor 

Técnico III, e Vanessa Alves Vieira, Diretor Técnico II – CENUT, ambas do Departamento 

de Alimentação Escolar/CISE, para esclarecer as dúvidas que estavam surgindo. Os 

itens a serem preenchidos foram analisados, tendo sido sugerido que a análise da 

execução das contas seja feita mensalmente neste novo mandato, de modo a facilitar 

o fechamento no final do ano letivo. A Diretora do DAESC, Sra. Claudia, esclareceu 

sobre a compra de gêneros alimentícios para a rede centralizada, assim como o envio 

de gêneros alimentícios e complemento de verba para os municípios cuja alimentação 

escolar é de responsabilidade do município. Cláudia também explicou que houve 

chamadas públicas para compra da Agricultura Familiar, como a banana e o feijão, 

porém as compras não foram feitas no ano passado, pois os processos licitatórios 
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foram concluídos muito próximo ao final do ano. Surgiram dúvidas em relação ao item 

do questionário de prestação de contas sobre o cumprimento do cardápio, o que foi 

esclarecido ao Conselho pela RT Vanessa que são cumpridos sim, com exceção quando 

um item demora a chegar e o cardápio de um dia da semana é substituído por outro; 

neste caso, no entanto, o cardápio semanal é cumprido, apenas alguns dias que são 

trocados entre si. Os conselheiros presentes decidiram, por unanimidade, pela 

aprovação da Prestação de Contas com ressalvas, encerrando a Prestação de Contas 

do PNAE 2018. A reunião foi encerrada às 12h (doze horas), com o agradecimento a 

todos os presentes. Nada mais tendo a acrescentar, eu, Elisabete M. Meirelles, 

Secretário Executivo do CEAE-SP, redigi a presente ata que será assinada por mim e 

por todos os presentes. 

São Paulo, 29 de agosto de 2019. 

 

Conselheiros Titulares:   Conselheiros Suplentes: 
   

Marcelo Colonato 
Presidente do CEAE-SP 

 Legiane Rigamonti 

 
 =AUSENTE= 

  
=AUSENTE= 

Márcia Cristina P. da S. Thomazinho 
Vice-Presidente do CEAE-SP  

 Angélica Marques P. Freitas  

  =AUSENTE= 

Aline Silva E Tenorio   Rita de Cassia M. de Oliveira  
  

  =AUSENTE= 

Andrea Silva Leite 
 
=AUSENTE= 

 Lindinalva Teodoro Damasceno 

Anatalina Lourenço da Silva  Aparecida Antonia Demambro 
 

=AUSENTE=  =AUSENTE= 

Fabio Santos Silva 
 
 

 Joao Vitor dos Santos 

=AUSENTE= 
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Lucinete R. de Sousa Silva 
 

 Roberta da Silva Gama 
 

   

 

 
Secretário Executivo: 

  

 
 

  

Elisabete M. Meirelles    
 

 


