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Aos nove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às
13h30, devido a Pandemia da COVID-19 e seguindo as normas da
Organização Mundial da Saúde que prevê o isolamento social e, diante
da necessidade de uma reunião, utilizou-se como ferramenta, uma
videoconferência através do Google Meet para a realização da mesma,
onde participaram os seguintes segmentos: Representantes da
SEMEC, Poder Executivo, Professores, Conselho Tutelar, Conselho
Municipal de Educação, Diretores, Pais de alunos, Servidores das
Instituições Públicas, Estudantes das Escolas Públicas e o Diretor de
Contabilidade Jonathan Alexander Maestrelli Nunes para uma reunião
referente aos balancetes dos meses de novembro e dezembro. Viviane
deu boas vindas a todos dizendo que já temos quórum e que a Giovana
está em outra reunião, mas que envia as boas vindas a todos e que
tenham uma ótima reunião. A Presidente deste Conselho estava
presente mas no momento da acolhida, caiu a conexão. Viviane passou
a fala ao Jonathan que também deu as boas vindas a todos os presentes
informando que o balancete com todos os dados, conforme é entregue
na reunião presencial, está sendo disponibilizado via grupo de
whatsapp aos conselheiros para que verifiquem e, em caso de dúvidas,
fica a disposição para esclarecimentos. Sendo assim, iniciou a
apresentação dos dados financeiros: no mês de novembro ficou com
um saldo de R$ 1.023.049,87 (Hum milhão, vinte e três mil, quarenta
e nove reais e oitenta e sete centavos) sendo arrecadado no mês já com
os rendimentos o valor de R$ 1.125.011,88 (Hum milhão, cento e
vinte e cinco mil, onze reais e oitenta e oito centavos) sendo
empenhado o valor de R$ 1.002.106,93 (Hum milhão, dois mil, cento
e seis reais e noventa e três centavos) e pagos no mês de novembro o
valor de R$ 732.733.31 (Setecentos e trinta e dois mil, setecentos e
trinta e três reais e trinta e um centavos), sobrando como saldo para o
mês de dezembro o valor de R$ 1.415.328,44 (Hum milhão,
quatrocentos e quinze mil, trezentos e vinte e oito reais e quarenta e
quatro centavos), tendo utilizado a porcentagem do resumo de pessoal
no mês para o 60% o total de 76,04% (Setenta e seis vírgula quatro
por cento) gerando no total o percentual de pessoal no ano 84,73%
(Oitenta e quatro vírgula setenta e três por cento). No mês de
dezembro ficou com um saldo de R$ 1.415.328,44 (Hum milhão,
quatrocentos e quinze mil, trezentos e vinte e oito reais e quarenta e
quatro centavos) sendo arrecadado no mês já com os rendimentos o
valor de R$ 1.556.235,28 (Hum milhão, quinhentos e cinqüenta e seis
mil, duzentos e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos) sendo
empenhado o valor de R$ 1.973.331,54 (Hum milhão, novecentos e
setenta e três mil, trezentos e trinta e um reais e cinqüenta e quatro
centavos) e pagos no mês de dezembro o valor de R$ 1.400.002,05
(Hum milhão, quatrocentos mil, dois reais e cinco centavos), sobrando
como saldo para o mês de janeiro o valor de R$ 1.571.561,67 (Hum
milhão, quinhentos e setenta e um mil, quinhentos e sessenta e um
reais e sessenta e sete centavos), tendo utilizado a porcentagem do
resumo de pessoal no mês para o 60% o total de 132,91% (Cento e
trinta e dois vírgula noventa e um por cento) gerando no total o
percentual de pessoal no ano 89,53% (Oitenta e nove vírgula
cinquenta e três por cento). Jonathan apresentou aos conselheiros do
Fundeb o Demonstrativo das receitas destinadas ao FUNDEB 107
(Salário Educação), 111 (Merenda Escolar), 124 (Programa Nacional
de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE), 1145 (Convênio do Estado
ao Transporte Escolar Rural) e referente aos 25% sobre o recurso 104
(Impostos) e referente aos 5% com o recurso 103 (Impostos). Também
foi apresentado o recibo de fechamento do SIOPE do 6° bimestre para
analise dos conselheiros, o qual demonstra que todos os índices
constitucionais foram cumpridos. Nele consta o total de receitas e de
despesas com o controle da disponibilidade financeira, o qual tem o
saldo de R$ 1.571.561,67 (Hum milhão, quinhentos e setenta e um
mil, quinhentos e sessenta e um reais e sessenta e sete centavos). Nas
próximas reuniões haverá o quadro de projeção do ano de 2021.



Jonathan apresentou o Parecer de Gestão dos Recursos do Fundeb, o
qual será assinado por todos os presentes. A conselheira Claudia falou
que está fazendo formações online do FNDE e que hoje o tema foi a
Lei 14.113, de 25/12/2020 (Novo FUNDEB). Com relação aos
repasses, nos meses janeiro, fevereiro e março, continuam como no
ano anterior e a partir de abril será realizado através do Novo Fundeb,
com as compensações, se for o caso. Claudia também explicou sobre a
renovação do Conselho, a qual tem um prazo de 90 dias para realizar.
Essa proposta contida na Lei é para que as renovações não aconteçam
em ano de eleição do Poder Executivo Municipal. Sendo assim, serão
organizadas reuniões para verificar quem pode ser reconduzido e
quem precisará fazer novas indicações e/ou votação. Também será
estudado o Regimento Interno para verificar se as orientações da Lei
acima estão contempladas. Jonathan agradeceu por todas as reuniões
já confirmando a data das reuniões para o ano de 2021, que serão as
mesmas que estarão divulgadas no site da Prefeitura Municipal de
Campo Magro e no grupo de Whatsapp do Conselho do Fundeb. (30
de março, 27 de abril, 25 de maio, 29 de junho, 27 de julho, 31 de
agosto, 28 de setembro, 26 de outubro e 30 de novembro). Giovana
reforçou que semana que vem o motorista da Semec estará passando
nos locais para pegar a assinatura dos presentes na ata e no Parecer de
Gestão dos Recursos do Fundeb. Sem mais nada a tratar, eu Viviane
Cristina Wantuk Stawinski, designada para secretariar a reunião, lavrei
a presente, que após lida e aprovada será assinada por mim e todos os
presentes.
 
VIVIANE CRISTINA WANTUK STAWINSKI 
 
ARACI BATISTA FERREIRA MARTINS 
 
CLAUDIA ELIANE PAMPUCH DE OLIVEIRA 
 
ELISANGELA DA COSTA BARBOSA DE LIMA 
 
JAILSON LUCIANO DE PAULA 
 
JONATHAN ALEXANDER MAESTRELLI NUNES 
 
MARIA LUIZA TEILO DE ARAÚJO 
 
VANDERLEI ROXINSKI 
 
NAYARA MARCELA DOS SANTOS 
 
TADEU LUIZ MANFRON JUNIOR

 
Publicado por: 

Gilead Reges Valente Raab 
Código Identificador:172D0D33

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
no dia 20/05/2021. Edição 2267 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/


