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ATA nº 157/ 2022 Guarapuava, 11 de abril de 2022

Aos onze e dois dias do mês de abril 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 1º Bimestre/ exercício 2022. A
conselheira Clair faz a apresentação do 1º 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$ 19.641.629,07 e das despesas pagas até o bimestre no valor de R$ 13.534.919,29. O
mínimo de 70% com a remuneração dos profissionais do Educação Básica que a Lei
determina não foi atingido no 1º Bimestre, ficando em 68,46. Após algumas intervenções
das conselheiras o relatório referente aos meses de janeiro e fevereiro foi aprovado. Na
sequência a Conselheira Clair informou que enviou à Secretaria de Educação os seguintes
ofícios: Ofício 001/2022, data 04 de abril de 2022, solicitando o Censo Escolar/2021 e Censo
Escolar/2022 e o ofício 002/2022 solicitando o relatório de todos/as os/as profissionais do
magistério com seus respectivos vencimentos, para análise do Conselho. A presidente
informou que recebeu a resposta do ofício 001/2022 na data de hoje, alguns minutos antes
do início da reunião, por esse motivo o censo escolar de 2021 e 2022 será apresentado na
próxima reunião. A Conselheira Bianca propôs que na próxima reunião o Conselho possa
analisar os empenhos com a presença da contadora para explicar de forma mais detalhada
toda a contabilidade do FUNDEB, uma vez que os relatórios contábeis já vêm prontos para a
aprovação ou não. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, a Ata será assinada
na próxima reunião. Conselheiros/as que participaram da reunião via MEET: Clair Simões
Rodrigues, Dóris de Fátima Iastrenski, Gerson Anschau Poleze, Karla Elaine Zaluski, Onira
Tereza Antunes do Nascimento. Adriana Cristina Falcão Anhaia, Tatiana Schaefer, Marcia
Aparecida da Silva, Vilcinéia França, Janete Miranda Leal, Bianca Raquel Garcia Fagundes
Pereira, Denize Lustosa Marcondes Rosa, Adriana Ratuchenei.


