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Aos vinte e cinco dias do mês de maio 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, estamos utilizando como
ferramenta, uma videoconferência através do Google Meet para a
realização da mesma, onde estão participando 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 e o Diretor de Contabilidade Jonathan Alexander Maestrelli
Nunes para uma reunião referente ao balancete do mês de abril.
Giovana deu boas vindas a todos dizendo que já temos quórum,
desando a todos uma ótima reunião, apresentando ao seu lado o
Jonathan que fará a apresentação dos balancetes e Viviane que está
registrando esta ata. Giovana relembrou que na última reunião
marcamos de realizar uma apresentação sobre o Novo Fundeb.
Iniciando a apresentação, Giovana mostrou o slide que o Novo
Fundeb está regulamentado através da Lei 14.113, de 25 de dezembro
de 2020. Abordou também sobre o fundo de manutenção e
desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação – Fundeb. Abordou que com a vigência e a
implantação, a partir de 1° de janeiro de 2021, o Novo Fundeb passa a
ter caráter permanente, o que representa uma grande conquista para a
educação brasileira. Porém, o Congresso Nacional revisará o
funcionamento do Fundo, sendo que, a primeira revisão está prevista
para 2026. O Fundo é uma distribuição de recursos provenientes dos
impostos e é realizada com base no número de alunos da educação
básica pública, de acordo com os dados do último Censo Escolar. É
composto por 5% do montante dos impostos e transferências que
compõem os recursos do Fundeb e 20% dos recursos dos Estados,
Distrito Federal e Municípios, sendo: ITCD, ICMS, IPVA, FPE, FPM
e outros. Além desses recursos, ainda compõem o Fundeb:
complementação VAAF (valor aluno/ano/Final) – 10%,
complementação VAAT (valor aluno/ano Total) – 10,5%,
complementação VAAR (valor anual/aluno Equidade) – 2,5%. A
complementação ocorrerá de forma progressiva, atingindo 23% no seu
sexto ano de vigência. Os municípios devem utilizar os recursos do
Fundeb na Educação Infantil e Ensino Fundamental. Mínimo de 70%
na remuneração dos profissionais da educação básica e o restante é
para a manutenção e desenvolvimento da educação básica pública.
Giovana reforçou que cabe aos conselheiros do Fundeb exercer as
funções de acompanhamento e de controle previstas na legislação. O
mandato deste Conselho terminará em 31 de dezembro de 2022.
Giovana perguntou se alguém teria alguma dúvida e como ninguém se
pronunciou passou a fala ao Jonathan que também deu as boas vindas
a todos os presentes lembrando que o balancete foi disponibilizado via
grupo de whatsapp aos conselheiros, anteriormente, para análise e, em
caso de dúvidas, fica a disposição para esclarecimentos. Sendo assim,
iniciou a apresentação dos dados financeiros: no mês de abril ficou
com um saldo de R$ 1.371.715,81 (Hum milhão, trezentos e setenta e
um mil, setecentos e quinze reais e oitenta e um centavos) sendo
arrecadado no mês já com os rendimentos o valor de R$ 1.096.884,90
(Hum milhão, noventa e seis mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e
noventa centavos) sendo empenhado o valor de R$ 1.080.390,62
(Hum milhão, oitenta mil, trezentos e noventa reais e sessenta e dois
centavos) e pagos no mês de abril o valor de R$ 1.187.085,35 (Hum
milhão, cento e oitenta e sete mil, oitenta e cinco reais e trinta e cinco
centavos), sobrando como saldo para o mês de maio o valor de R$
1.281.620,52 (Hum milhão, duzentos e oitenta e um mil, seiscentos e
vinte reais e cinquenta e dois centavos), tendo utilizado a porcentagem
do resumo de pessoal no mês para o 60% o total de 88,06% (Oitenta e
oito vírgula seis por cento) gerando no total o percentual de pessoal no



ano 71,23% (Setenta e um vírgula vinte 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 quadro de
projeção do ano de 2021, das receitas projetadas com acréscimo de
7% em relação a 2020. O Conselheiro Vanderlei perguntou sobre o
pagamento retroativo da recomposição salarial e Jonathan falou que
virá a partir do mês. A conselheira Luciane perguntou se vai ser
dividido em 5 parcelas a todos os profissionais de educação ou só dos
professores. Giovana disse que vai verificar junto ao RH e, em
seguida, repassará a informação. Jonathan explicou que juntamente
com a ata deste mês irão os pareceres de janeiro, fevereiro, março e
abril para o registro das assinaturas. Giovana convidou a todos para a
Audiência Pública do dia 27 de maio, às 19h, sobre o retorno das aulas
nas escolas municipais que acontecerá ao vivo, pelo Facebook da
Prefeitura. Jonathan agradeceu a todos, confirmando a data da
próxima reunião que será dia 29 de junho, 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. (Próximas reuniões: 29 de junho, 27 de julho, 31 de agosto,
28 de setembro, 26 de outubro e 30 de novembro). 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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