Ata da Reunião do FUNDEB
Aos dezessete dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às nove
horas, na sala de reuniões da prefeitura municipal de Serra Azul,
reuniram-se os membros do Conselho do Fundeb, para aprovação das
contas referente aos meses de janeiro a junho de dois mil e vinte e um. A
Presidente do conselho iniciou a reunião agradecendo a presença de
todos e demonstrando os gastos efetuados com o repasse. Com a palavra
a senhora Ester, Diretora do Departamento de Contabilidade, esclareceu
que a receita é repassada em uma conta corrente própria, apresentou o
resumo com receitas, aplicações financeiras e despesas, onde é
controlado todos os gastos. Até o mês de junho havia sido gasto 73,99%
com remuneração dos docentes e obrigações patrimoniais, totalizando R$
2.582.638,30 (dois milhões, quinhentos e oitenta e dois mil, seiscentos e
trinta e oito reais e trinta centavos) e 22,03% com Gastos com auxílio
alimentação e aparelhos de medição e orientação R$ 769.060,46
(setecentos e sessenta e nove mil, sessenta reais e quarenta e seis
centavos), Totalizando uma despesa de R$ 3.351.698,76 (Três milhões,
trezentos e cinquenta e um mil, seissentos e noventa e oito reais e setenta
e seis centavos), esclareceu que este repasse está diminuindo a cada ano
e que todo dinheiro está sendo gasto praticamente com remuneração e
encargos dos docentes e Auxilio alimentação. Os relatórios trazem
informações com muita transparência. Foi passado para os membros toda
documentação para analise e verificação das Receitas e Despesas,
coferindo com o resumo das despesas realizadas com Recursos do Fundeb
– 2021 de 01/01/2021 à 30/06/2021. Com a palavra a Dr. Fabiana se
apresentou, explicando que trabalha na empresa Diretrixx, que atua em
Gestão Educacional, fez uma explanação sobre o Conselho e a função de
cada membro, Comentou sobre a Lei nº 14.113/2020 que fala sobre o
novo Fundeb, que passou a ser um recurso permanente e que trouxe
outras obrigatoriedades inclusive uma nova reestruturação do Conselho. A
cada quatro meses haverá uma variação de repasse para ajustar os gastos.
O Conselho é uma busca pela Gestão Democrática.Na meta 19 do PNE,
está incluso esta fiscalização realizada pelo conselho, o governo faz uso
dos colegiados para realizar tal fiscalização. O mandato deste conselho
será até 31/12/2022, vinte dias antes será necessário iniciar uma nova

eleição para o novo conselho que irá atuar a partir de 01/01/2023, a partir
desta data irá vigorar por quatro anos sem recondução. Todo material
será encaminhado por e-mail para melhor orientação dos membros.
Orientou sobre o link que deverá ter no site da prefeitura para
apresentação e informações do Fundeb, previsto em Lei. Deve ser feito o
“Parecer” para aprovação ou não das contas. A presidente do Conselho
deixou combinado em comum acordo com os membros que as reuniões
serão realizadas a cada três meses. Nada mais havendo a ser tratado, a
Senhora Juliana agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a
presente Ata que vai assinada por mim, Juliana Andresa Moreira Lima e tal
os demais conselheiros presentes na lista de presença.

