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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 2018. 

 

Ata da Primeira Reunião Ordinária do Conselho do FUNDEB do 

Município de Agudos do Sul, em 12 de março de 2018. 

 

Aos 12 (doze) dias do mês de março do ano de 2018 (dois mil e dezoito), na sala 1 

de reuniões dos Conselhos Municipais de Agudos do Sul, situada na Rua José 2 

Bencz, n° 24, sala 2, Centro, nesta cidade de Agudos do Sul, Estado do Paraná, 3 

às 13h (treze horas), reuniram-se os membros do Conselho do FUNDEB de 4 

Agudos do Sul, com assinaturas constantes na lista de presença, onde se 5 

verificou a presença de 14 (quatorze) participantes. A Presidente da Mesa Maria 6 

de Fátima Maoski inicia os trabalhos cumprimentando à todos e verifica que há 7 

Quorum Legal para dar continuidade à reunião. Os Conselheiros iniciam 8 

analisando a Prestação de Contas do PNATE referente ao exercício de 2017. O 9 

Contador Lourival explica toda a prestação de contas com demonstrativo de 10 

receitas e de despesas. Fala sobre o saldo que foi reprogramado para 2018 e 11 

que já foi enviado ao Legislativo o Projeto de Lei para reprogramação.  Não foi 12 

encontrada nenhuma irregularidade nos relatórios, ficando APROVADA e sendo 13 

emitido Parecer Favorável pela sua aprovação. Foi solicitado apenas que seja 14 

enviado junto com a prestação de contas do PNATE, descrição dos veículos 15 

contendo as placas dos ônibus, bem como sua rota e capacidade e dos carro s 16 

da Educação do Município para conferência. Também foi realizada a análise da 17 

prestação de contas referentes aos meses de: maio, junho, julho, agosto, 18 

setembro, outubro, novembro e dezembro. APROVADA. O Contador da 19 

Prefeitura Sr. Lourival Mendes da Silva faz a apresentação do demonstrativo de 20 

receitas e despesas referente ao exercício de 2017. Explica os valores referentes 21 

ao 40% e ao 60% e como funciona o investimentos de 25%. Também explica os 22 

valores de restos a pagar e dos saldos disponíveis para reprogramação, o qual 23 

já foi enviado ao Legislativo o Projeto de Lei solicitando a reprogramação de 24 

saldos referentes aos valores. Depois de todos os itens serem explicados pelo 25 

Contador e serem sanadas todas as dúvidas dos conselheiros é colocado em 26 

votação e foi APROVADO por unanimidade pelos conselheiros a prestação de 27 
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contas referente ao exercício de 2017, onde será emitido parecer do conselho.  28 

A Secretária Municipal de Educação Elaine Persch da Rocha Anderle fala sobre 29 

os gastos da folha de pagamento do magistério, que utiliza 83% dos recursos do 30 

FUNDEB. Diz que terá um impacto muito grande devido aos professores estarem 31 

se aposentando e continuarem na ativa, pois os valores de um professor em final 32 

de carreira é mais que o dobro de valor que um professor de início de carreira. 33 

A Senhora Presidente fala que há falhas do Município em não ter a previdência 34 

própria e que os professores que se aposentam, pelo INSS, tem seu salário 35 

reduzido em até 50%; por isso precisam continuar trabalhando. A Secretária 36 

Elaine também fala sobre a obrigatoriedade de se criar o Cadastro Nacional de 37 

Pessoa Jurídica para a Secretaria de Educação. Fala que há abertura na 38 

administração para que cada secretaria possa gerir os recursos que são 39 

destinados. 40 

 41 

Deliberação a ser expedida: Parecer Favorável na Prestação de Contas do 42 

PNATE no exercício de 2017; Parecer Favorável pela Prestação de Contas dos 43 

Recursos do FUNDEB referente ao exercício de 2017.   Nada mais havendo a 44 

ser tratado, eu, Maria Sebastiana Mielke da Rocha, Secretária Executiva dos 45 

Conselhos Municipais, lavrei esta ata que após aprovada será assinada por mim 46 

e pela Presidente da Mesa, Senhora Maria de Fátima Maoski. 47 


