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Aos trinta dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às
nove horas, estiveram na sala de reuniões da Secretaria
Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer - SEMEC:
Tatiane Cristina Dina Dembicki, Lucimara Santos Zandoná,
Clarice Terezinha Sandri - representantes dos Docentes; Zélia
do Rocio dos Santos Morais - representante da Sociedade
Civil; Tadeu Luiz Manfron Junior e Jonathan Alexander
Maestrelli Nunes, representantes do Poder Executivo; Debora
Karana Menegusso e Vanice Terezinha Wolete Machado -
representantes dos Pais de Alunos; Giovana Mion Casagrande -
Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer;
Claudia Eliane Pampuch de Oliveira - técnica da SEMEC e
Thaynná Boza – nutricionista da SEMEC. A Secretária
Giovana iniciou a reunião dando boas vindas aos participantes.
Em seguida, a Presidente do Conselho Tatiane relembrou a
pauta da reunião anterior e comentou os itens da pauta da
reunião de hoje, destacando a realização da prestação de contas
do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) e
passou a palavra ao Jonathan que iniciou a apresentação dos
relatórios de dados da prestação de contas referente ao ano de
2021. Inicialmente discorreu sobre saldos, repasses, despesas,
rendimentos e agricultura familiar, salientando que nos
relatórios, constam todas as notas e recibos. No ano de 2021, o
repasse do FNDE totalizou R$353.839,20 (trezentos e
cinquenta e três mil, oitocentos e trinta e nove reais e vinte
centavos); o saldo reprogramado do ano de 2020 foi de
R$153.363,19 (cento e cinquenta e três mil, trezentos e
sessenta e três reais e dezenove centavos); os rendimentos
foram de R$ 1.997,96 (hum mil, novecentos e noventa e sete
reais e noventa e seis centavos); totalizando a receita de R$
509.200,35 (quinhentos e nove mil, duzentos reais e trinta e
cinco centavos); sendo que as despesas foram de R$
465.191,41 (quatrocentos e sessenta e cinco mil, cento e
noventa e um reais e quarenta e um centavos) e o saldo a ser
reprogramado para 2022 foi de R$ 44.008,94 (quarenta e
quatro mil, oito reais e noventa e quatro centavos). Jonathan
entregou aos presentes os relatórios extraídos do Sistema
SIGPC do Governo Federal, os quais descreviam de forma
clara todos os dados apresentados, além dos valores pagos a
cada empresa, conforme segue: Associação dos Agricultores
Orgânicos Agroecológicos do Município de Campo Magro -
R$ 35.927,33 (trinta e cinco mil, novecentos e vinte e sete reais
e trinta e três centavos); Cooperativa da Agricultura Familiar
de Campo Largo - R$ 99.938,96 (noventa e nove mil,
novecentos e trinta e oito reais e noventa e seis centavos);
Fratelli Cognata Alimentos Eireli - R$ 60.330,38 (sessenta mil,
trezentos e trinta reais e trinta e oito centavos); H & D
Alimentos LTDA - R$ 10.265,00 (dez mil, duzentos e sessenta
e cinco reais); Jardim Serviços Administrativos - R$ 25.298,28
(vinte e cinco mil, duzentos e noventa e oito reais e vinte e oito
centavos; JLF Distribuidora de Alimentos LTDA - R$
49.738,38 (quarenta e nove mil, setecentos e trinta e oito reais e
trinta e oito centavos); Joel do Rocio Jose Bomfim - R$
1.943,57 (hum mil, novecentos e quarenta e três reais e
cinquenta e sete centavos); Jose Paulo Machado Eireli - R$
94.557,84 (noventa e quatro mil, quinhentos e cinquenta e sete
reais e oitenta e quatro centavos); L E Comercio de Alimentos
Eireli - R$ 6.338,69 (seis mil, trezentos e trinta e oito reais e
sessenta e nove centavos); Pachto Comercio de Alimentos
Eireli - R$ 13.032,18 (treze mil, trinta e dois centavos e dezoito
centavos); P.A.S Programa de Alimentação Social – Indústria e
Comércio LTDA - R$ 59.853,77 (cinquenta e nove mil,
oitocentos e cinquenta e três reais e setenta e sete centavos); P2



Indústria e Comércio de Gêneros Alimentícios LTDA - R$
7.967,03 (sete mil, novecentos e sessenta e sete reais e três
centavos). Em relação ao mínimo de 30% dos recursos
recebidos que devem ser gastos com agricultura familiar,
Jonathan esclareceu que o Município gastou R$ 135.866,29
(cento e trinta e cinco mil, oitocentos e sessenta e seis reais e
vinte e nove centavos), o que equivale a 38,39% do total. Foi
informado também que o sistema não está reconhecendo as
notas da AGRORE, fazendo com que o índice apurado pelo
mesmo fique abaixo dos 30%, porém, os dados apresentados
demonstram que o mínimo foi cumprido e que em um
questionamento futuro por parte do FNDE o município dispõe
de toda a documentação para comprovação. A presidente do
Conselho Tatiane falou sobre a dificuldade em estar acessando
o sistema SIGECON, pois o mesmo não reconhece as
informações, como o CPF e a senha. Foram feitas várias
tentativas, sem sucesso. Também a presidente Tatiane
apresentou a Thaynná Boza para os membros do conselho, que
estará conosco, devido a ausência da nutricionista Andrea.
Após análise de toda a explanação, foi aberta a palavra aos
Conselheiros para a votação da aprovação, aprovação com
ressalvas ou reprovação, formalizando o procedimento. A
votação foi realizada de forma presencial. Todos os
Conselheiros aprovaram e não teve objeção quanto ao assunto
tratado. Foi aberta a palavra aos Conselheiros e como ninguém
se manifestou foi dada como encerrada a reunião. Nada mais
havendo a tratar eu Lucimara Santos Zandoná, lavrei a presente
ata que será lida e assinada por mim e anexada a lista de
presença dos demais participantes.
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