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Aos vinte e sete dias do mês de julho 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 Municipal de Educação, Diretores das
Escolas e Cmei´s, Pais de alunos, Servidores Técnicos
Administrativos das Instituições Públicas, Escola do Campo,
Organização da Sociedade Civil e o Diretor de Contabilidade Jonathan
Alexander Maestrelli Nunes para uma reunião referente ao balancete
do mês de junho de 2021. Viviane iniciou com as boas vindas falando
que já há quórum, passando a fala para a presidente deste Conselho
Elisnagela que também deu as boas vindas a todos os presentes,
desejando uma ótima reunião passando a fala ao Jonathan que iniciou
a apresentação do balancete do mês de junho. Jonathan 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 junho ficou com um saldo de R$ 898.160,00
(Oitocentos e noventa e oito mil, cento e sessenta reais) sendo
arrecadado no mês já com os rendimentos o valor de R$ 1.321.076,14
(Hum milhão, trezentos e vinte e um mil, setenta e seis reais e
quatorze centavos) sendo empenhado o valor de R$ 1.402.326,35
(Hum milhão, quatrocentos e dois mil, trezentos e vinte e seis reais e
trinta e cinco centavos) e pagos no mês de junho o valor de R$
1.889.287,19 (Hum milhão, oitocentos e oitenta e nove mil, duzentos
e oitenta e sete reais e dezenove centavos), sobrando como saldo para
o mês de julho o valor de R$ 329.948,95 (Trezentos e vinte e nove
mil, novecentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos),
tendo utilizado a porcentagem do resumo de pessoal no mês para o
60% o total de 99,03% (Noventa e nove vírgula três por cento)
gerando no total o percentual de pessoal no ano 84,70% (Oitenta e
quatro vírgula setenta por cento). O valor do resumo do pessoal ficou
um pouco acima devido ao pagamento das parcelas retroativas dos
professores que estão sendo pagas. 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. Ficando como o total de diferença entre os repasses de
R$925.191,15 (Novecentos e vinte e cinco mil, cento e noventa e um
reais e quinze centavos). O saldo da conta bancária mais as provisões
gera um total de R$1.529.948,95 (Hum milhão, quinhentos e vinte e
nove mil, novecentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco
centavos) gerando um superávit final de R$604.757,80 (Seiscentos e
quatro mil, setecentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos).
Jonathan perguntou se algum conselheiro teria alguma dúvida e o
conselheiro Vanderlei perguntou se já há uma projeção de gastos com
relação ao transporte escolar e a merenda neste retorno gradativo das
aulas no ensino híbrido. Jonathan explicou que o transporte não é pago
com o dinheiro do Fundeb, são usadas outras fontes como a 107, 103,
104 e o recurso livre e para a merenda escolar é utilizada a fonte 111,
mas que já está previsto esses recursos. Jonathan agradeceu a todos,
confirmando a data da próxima reunião que será dia 31 de agosto, 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: 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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