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Aos sete dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, foi realizada
uma reunião remota através do aplicativo meet, participaram o
presidente Sérgio Campestrini, representante Sociedade Civil; Tadeu
Luiz Manfron Júnior e Jonathan Alexander Maestrelli Nunes,
representantes do Poder Executivo; Gisele Paulista Sczanoski, Clarice
Terezinha Sandri e GésicaSviaguinson Ozório, representantes de
docentes, Tânia Boza, representante Sociedade Civil. Também
participaram, a senhora Giovana Mion Casagrande, Secretária de
Educação; Andréa Rech Marques Santos, nutricionista e Thaynná
Boza, SEMEC. O presidente iniciou dando as boas vindas e informou
que reunião é para tratar da prestação de contas. Giovana também
agradeceu a presença e participação dos membros e passou a palavra a
Jonathan. O mesmo iniciou aapresentação dos relatórios de dados da
prestação de contas referente ao ano de 2019,
inicialmentediscorreusobre saldos, repasses, despesas, rendimentos,
agricultura familiar,salientando que nos relatórios, constam todas as
notas e recibos. No ano de 2019 houve o repasse FNDE totalizou de
R$351.380,00; saldo reprogramado de R$191.527,90; rendimentos R$
2.985,40;totalizando a receita de R$545.893,38; despesas R$468,
575,90; saldo reprogramado R$77.317,48; Cooperativa
AgroecológicaVale do Iguaçu R$ 2.413,53; Associação das
Trabalhadoras Rurais de Campo Magro R$25.696,38; Associação dos
Agricultores Orgânicos Agroecológicos do Município de Campo
Magro R$ 71.125,64; Cooperativa da Agricultura Familiar de Campo
Largo R$27.471,82; total da receita no valor deR$351,380,00; gasto
Agricultura Familiar no valor de R$126.707,37;resultando num
percentual de 36,06%. 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 por meio pronunciamento ou envio e mensagem escrita no
chat. Todos os Conselheiros aprovaram e não teve objeção quanto ao
assunto tratado. Dando sequência, aproveitou o momento para realizar
a prestação de contas do ano de 2020. O repasse FNDE totalizou
R$365.039,40; saldo reprogramado R$77.309,33; rendimentos
R$423,93; total da receita R$442.772,66; despesas R$289.409,47;
saldo reprogramado R$153.363,19; Associação dos Agricultores
Orgânicos Agroecológicos do Município de Campo Magro
R$82.791,04; Cooperativa da Agricultura Familiar de Campo Magro
R$20.645,48; total da receita no valor de R$365.039,40; gasto
Agricultura Familiar R$103.436,52;resultando num percentual
28,34%.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
por meio pronunciamento ou envio e mensagem escrita no chat. Todos
os Conselheiros aprovaram e não teve objeção quanto ao assunto
tratado. A nutricionista aproveitou o momento apenas para informar
que nesse ano de 2021, já está procurando adaptar-se à nova
Resolução de 06, 08 de maio de 2020e que os Kits de alimentos
disponibilizadosaos alunos, terão produtos da Agricultura Familiar em
sua composição.Foi aberta a palavra aos Conselheiros e como
ninguém se manifestou foi dada como encerrada a reunião. Nada mais
havendo a tratar eu Gisele Paulista Sczanoski, lavrei a presente ata que
será lida e assinada por todos os participantes.
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