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Aos vinte e sete dias do mês de abril 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 do Poder Executivo,
Profissionais do Magistério das Escolas e Cmeis, Conselho
Tutelar, Conselho Municipal de Educação, Diretores das
Escolas e Cmei´s, Pais de alunos, Servidores Técnicos
Administrativos das Instituições Públicas, Organização da
Sociedade Civil, Escolas do Campo o Diretor de Contabilidade
Jonathan Alexander Maestrelli Nunes para uma reunião
referente ao balancete do mês de março e a aprovação da
readequação do Regimento Interno do Conselho do FUNDEB.
Viviane deu boas vindas a todos dizendo que já temos quórum
desejando a todos uma ótima reunião. Aproveitando fez o
convite para a reunião online de apresentação do PPA –
Planejamento Plurianual – 2022 -2025, onde serão
apresentados os Programas e Ações para a execução das peças
orçamentárias para os próximos 4 anos. Horário às 19:30 e o
link já foi enviado no grupo do Conselho Municipal de
Educação. Viviane passou a fala para Giovana que deu os
parabéns a todos os presentes, pois todos os segmentos no dia
de hoje estão sendo representados nesta reunião. A Presidente
deste Conselho Elisangela também deu as boas vindas a todos.
Giovana passou a fala ao Jonathan que também deu as boas
vindas a todos os presentes informando que o balancete 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 março ficou com um saldo de R$
836.755,39 (Oitocentos e trinta e seis mil, setecentos e
cinquenta e cinco reais e trinta e nove centavos) sendo
arrecadado no mês já com os rendimentos o valor de R$
1.377.332,01 (Hum milhão, trezentos e setenta e sete mil,
trezentos e trinta e dois reais e um centavo) sendo empenhado
o valor de R$ 964.982,70 (Novecentos e sessenta e quatro mil,
novecentos e oitenta e dois reais e setenta centavos) e pagos no
mês de março o valor de R$ 842.371,59 (oitocentos e quarenta
e dois mil, trezentos e setenta e um reais e cinquenta e nove
centavos), sobrando como saldo para o mês de abril o valor de
R$ 1.371.715,81 (Hum milhão, trezentos e setenta e um mil,
setecentos e quinze reais e oitenta e um centavo), tendo
utilizado a porcentagem do resumo de pessoal no mês para o
60% o total de 61,96% (Sessenta e um vírgula noventa e seis
por cento) gerando no total o percentual de pessoal no ano
66,86% (Sessenta e seis vírgula oitenta e seis 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
quadro de projeção do ano de 2021, das receitas projetadas
com acréscimo de 7% em relação a 2020. Está em trâmite o
Plano de reajuste salarial dos professores de 12,84% com
efeitos retroativos a partir de janeiro de 2020 a março de 2021
e quando o Departamento de Gestão e Pessoal enviar os dados
formalizados, Jonathan atualizará a projeção. Claudia destacou
que esta reunião também tem como objetivo a aprovação da
readequação do Regimento Interno do Conselho do FUNDEB,



visto que, os documentos foram encaminhados anteriormente,
via grupo de WhatsApp, sendo eles: a Lei Federal nº
14.113/2020, a Lei Municipal 1170/2021 (Lei de readequação
do Novo FUNDEB), o Regimento Interno ANTIGO e uma
prévia da readequação do Regimento Interno do Conselho do
FUNDEB para que todos tomassem conhecimento, fizessem a
leitura e, em caso de alguma dúvida ou sugestão, se
manifestassem no grupo, para que, desta forma, o Regimento
Interno fosse concluído e aprovado nesta data, por este
Conselho. Sendo assim, durante esta reunião foi realizada a
discussão sobre as alterações realizadas no documento,
deixando um momento aberto para eventuais colaborações. A
partir do momento em que não houve mais contribuições, foi
aberta a votação, onde cada participante pôde dar seu parecer
favorável ou não, às alterações realizadas. De comum acordo,
todos de parecer favorável, aprovaram as alterações e, na
sequência, a readequação do Regimento Interno será
encaminhada para publicação. Giovana agradeceu a
participação de todos falando que na próxima reunião, que está
agendada para o dia 25 de maio, haverá uma apresentação
sobre o “Novo Fundeb.
Jonathan também agradeceu confirmando a data do dia 25 de
maio, a qual já consta no site da Prefeitura Municipal de
Campo Magro e que constará alguns dias antes a data da
reunião no grupo de Whatsapp do Conselho do Fundeb.
(Reuniões: 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 a partir de amanhã o motorista da Semec estará
passando nos locais para pegar a assinatura dos presentes na
ata. 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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