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Aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e
dois, às 14h30, utilizando como ferramenta, uma videoconferência
através do Google Meet reuniram-se os seguintes segmentos:
Representantes do Poder Executivo, Profissionais do Magistério das
Escolas e Cmeis, Conselho Tutelar, Diretores das Escolas e Cmeis,
Servidores Técnico-Administrativo, Pais de alunos, Organização da
Sociedade Civil e o Diretor de Contabilidade Jonathan Alexander
Maestrelli Nunes para uma reunião extraordinária. Viviane deu as
boas vindas informando que já temos quórum, sendo dos 9 segmentos,
7 estão sendo representados para esta reunião. Assim, passou a fala
para a presidente Elisangela para dar início a esta reunião, dando as
boas vindas a todos passando a pauta de hoje referente a aprovação do
parecer final do FUNDEB - exercício de 2021. Jonathan deu as boas
vindas a todos os presentes informando que o parecer anual é uma
exigência do Tribunal de Contas do Estado e que é um documento
indispensável para o encaminhamento da Prestação de Contas Anual
do Município ao órgão de controle. Esclareceu que o parecer final
somente ratifica o contido em todos os pareceres mensais já aprovados
e assinados pelos membros do conselho e que o mesmo não possui
valores, pois já foram apresentados e analisados de forma
discriminada durante as reuniões mensais. Após os esclarecimentos
colocou-se em votação o parecer, o qual foi aprovado por
unanimidade pelos presentes e será impresso e encaminhado para
assinatura de todos. 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.
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