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Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete as dezessete horas e trinta 

minutos, reuniram-se nas dependências da Escola Municipal Gustavo Adolfo Wilke, em 

reunião ordinária, os membros do CAE – Conselho de Alimentação Escolar. A presidente 

Sara deu início a reunião agradecendo a presença de todos em seguida foram apresentadas as 

documentações dos gastos de todas as escolas da rede, referente ao restante do mês de 

dezembro/16, ficando assim: Mês de outubro: Creche – R$ 777,79, Esc. Mun. Gustavo 

Adolfo Wilke – R$ 344,66; Esc. Mun. Corgão – R$ 147,25 – totalizando nesse mês o valor de 

R$ 1.269,40. Elizabete colocou que foi gasto com Chamada Pública – Agricultores 

Familiares, um valor de 17.480,00 (dezessete mil quatrocentos e oitenta reais), ainda foi pago 

um restante do ano passado o valor de 2.734,96 (dois mil setecentos e trinta e quatro reais e 

noventa e seis centavos). Em seguida a membra Elizabete comentou que fez a prestação de 

contas realizada no Sistema Online – SigPC, do ano de dois e dezesseis. Apresentou o extrato 

bancário que foi de 116.358,20, (cento e dezesseis mil trezentos e cinquenta e oito reais e 

vinte centavos), gastos com merenda durante todo o ano letivo em todas as escolas; bem como 

o Parecer do Envio do mesmo, datado em 13/02/2017 (treze de fevereiro de dois mil e 

dezessete), Elizabete disse também que a partir de agora fica para a presidente do CAE, 

juntamente  com os demais conselheiros analisarem a prestação de contas, o qual fica 

disponível no sistema e cabe a Presidente do CAE enviar o Parecer Conclusivo no tempo 

hábil. Elizabete disse como foi prorrogado a prestação de contas da merenda escolar até o dia 

30 de abril para o Sistema de Gestão de Prestação de Contas (SiGPC/Contas Online) do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), os conselhos terão 45 dias para 

registrarem seus pareceres – ou seja até 14 de junho –, aprovando ou não as contas, no 

Sistema de Gestão de Conselhos (Sigecon) do FNDE.  Em seguida Elizabete esclareceu que a 

Nutricionista Tatiane por motivos particulares pediu demissão. Mas que a Secretaria de 

Educação já está providenciando outra profissional. Esclareceu também que o mandato do 

Conselho vence no dia 19 (dezenove) de abril do corrente ano, e que para a próxima reunião 

já seria com o novo Conselho.  Nada mais havendo a tratar eu Elizabete Marta Krebs Lopes, 

lavrei a presente ata que será lida e assinada por mim e demais presentes. 

https://www.fnde.gov.br/sigpc/login.seam
https://www.fnde.gov.br/sigecon/login.xhtml


 

 


