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ATA nº 156/ 2022 Guarapuava, 22 de fevereiro de 2022

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às 15h30,
reuniram-se as/os Conselheiras/os do Conselho Municipal de Acompanhamento e de
Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB – reunião Google Meet- para
deliberarem sobre a seguinte pauta: Análise dos Demosntrativos Financeiros do 6º Bimestre/
exercício 2021; Análise e deliberação sobre o Parecer dos recursos do Fundeb / prestação de
contas do exercício 2021 . A Presidente do Conselho Clair iniciou a reunião apresentando o
Art. 31. Parágrafo único. As prestações de contas serão instruídas com parecer do conselho
responsável, que deverá ser apresentado ao Poder Executivo respectivo em até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do prazo para a apresentação da prestação de contas prevista no caput
deste artigo. e o Art. 33. O acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a
transferência e a aplicação dos recursos dos Fundos , a presidente destaca I - apresentar ao
Poder Legislativo local e aos órgãos de controle interno e externo manifestação formal acerca
dos registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais do Fundo, dando ampla transparência
ao documento em sítio da internet; II - convocar, por decisão da maioria de seus membros, o
Secretário de Educação competente ou servidor equivalente para prestar esclarecimentos
acerca do fluxo de recursos e da execução das despesas do Fundo, devendo a autoridade
convocada apresentar-se em prazo não superior a 30 (trinta) dias; III - requisitar ao Poder
Executivo cópia de documentos, os quais serão imediatamente concedidos, devendo a
resposta ocorrer em prazo não superior a 20 (vinte) dias referente a: a) licitação, empenho,
liquidação e pagamento de obras e de serviços custeados com recursos do Fundo; b) folhas de
pagamento dos profissionais da educação, as quais deverão discriminar aqueles em efetivo
exercício na educação básica e indicar o respectivo nível, modalidade ou tipo de
estabelecimento a que estejam vinculados .Clair analisa que em 2021 muitas ações do
conselho ficaram comprometidas por conta da pandemia e das reuniões serem on-line, mas
afirma que agora em 2022 o Conselho vai passar a se reunir presencialmente e terá condições
de retomar. A conselheira Clair passa para a contadora geral do município fazer a
apresentação do 6º Bimestre. A contadora fez a apresentação do 6º Bimestre, O Quadro
Demonstrativo das Receitas e Despesas com o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação e de Valorização dos Profissionais da Educação-Fundeb, destacando o valor das
receitas recebidas no exercício de R$ 92.536.211,01 e das despesas pagas até o bimestre no
valor de R$ 84.975.473,27 ( oitenta e quatro milhões e novecentos e setenta e cinco mil e
quatrocentos e setenta e três reais e vinte e sete centavos) .Saldo financeiro de de
R$ 11.010.795,66 ( onze milhões e dez mil , setecentos e noventa e cinco reais e sessenta e
seis centavos) a contadora ressalta que o município tem valores empenhados e restos a pagar
em 2022 de mais ou menos R$ 7.000.000,00 tendo então um superavit financeiro de
R$ 4.087.000,00 ( quatro milhões e oitenta e sete mil ) .A contadora chama atenção para o que
a Lei determina, que se aplique o mínimo de 70% - no pagamento do magistério, destaca que
o município encerrou 2021 comprometendo com folha das professoras e educadoras o
percentual de 89,61. A contadora destacou que Guarapuava investiu 25,65% em Educação,
uma vez que a Lei exige que Estados e municípios devem investir em educação pelo menos
25% da sua arrecadação. A presidente do Conselho pergunta se as despesas com folha no
valor de R$ 82.926.246,88 referem-se somente as profissionais do magistério que estão nas
umidades escolares ou é uma folha de pagamento de toda a Secretaria de Educação. A
contadora do município responde que não, “o valor da folha de pagamento estão somente as
profissionais que estão nas escolas e cmeis”. A contadora também explica a questão do
superávit acumulado, que são valores que vem acumulando de exercícios anteriores. A
presidente Clair questiona como ocorre o superavit na fonte 101, uma vez que a remuneração
do magistério vem comprometendo quase 90% das receitas. A contadora explica que a
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separação das fontes em 101 e 102 é uma exigência legal, que toda a receita do FUNDEB
vem para a 101, fonte do pagamento dos profissionais do magistério, o que sobra vai para a
102, para as demais despesas com Educação. A contadora também chamou a atenção para um
ponto importante, no qual o Conselho precisa ficar atento, que é a questão dos empenhos
realizados para o próximo ano, que por algum motivo o município termina cancelando no ano
seguinte, isso volta a ser parte do superavit. A Complementação da União -VAAF (valor
aluno/ano FUNDEB) nos meses de novembro e dezembro em 2021 foi de R$ 133.986,29 no
qual o município aplicou nas despesas com educação. Após a apresentação do 6º Bimestre as
Conselheiras aprovaram os Demonstrativos Financeiros do 6º Bimestre/ exercício 2021. O
Conselho analisou e aprovou o Parecer exercício 2021. Em anexo o Parecer aprovado e
assinado. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada. Conselheiros/as que
participaram da reunião via MEET: Clair Simões Rodrigues, Dóris de Fátima Iastrenski,
Gerson Anschau Poleze, Karla Elaine Zaluski, Jennifer Pereira Góes, Onira Tereza Antunes
do Nascimento. Adriana Cristina Falcão Anhaia, Ana Paula Amaral Anisieski, Tatiana
Schaefer, Marcia Aparecida da Silva, Vilcinéia França, Janete Miranda Leal, Bianca Raquel
Garcia Fagundes Pereira, Denize Lustosa Marcondes Rosa, Adriana Ratuchenei.


