
 

 

Ata 07 

Aos vinte e nove dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às nove horas, na Sede da 

Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná, em Praia de Leste, reuniram-se de forma presencial e 

remota os Conselheiros do Novo CACs FUNDEB: A Presidente Adriana Chemure dos Anjos e 

seu suplente João Gualberto dos Anjos Filho, representantes das Escolas do Campo; Victor 

Kuck; Iva Maria Ronahak LIndner, ambos representando o Poder Executivo; Ana Claudia Simas 

Correa, representante dos Diretores dos Diretores das Escolas Públicas Municipais; Vilma 

Pietrobela de Lima, representante dos Pais de Alunos das Escolas Públicas Municipais; José 

Roberto Batista, representante da Organização da Sociedade Civil; Henrique Carlesso da Silva 

Tavares, representante dos Servidores Técnico Administrativos das Escolas Básicas Públicas; e 

via Meet: Patricia do Nascimento, representante dos Professores das Escolas Públicas 

Municipais; tendo como pauta a prestação de contas do Fundeb do mês de setembro do corrente 

ano. A presidente Adriana Chemure dos Anjos fez a abertura da reunião dando as boas-vindas 

a todos e falou sobre o agendamento das pautas para as reuniões, orientando para que 

coloquem as dúvidas e os questionamentos no grupo do WhastsApp e a partir destas colocações 

serão organizadas as pautas para as reuniões presenciais ou por Meet a presidente lembrou da 

necessidade do sigilo ao que for tratado nas reuniões do CACs FUNDEB, também alertou da 

necessidade de korun para as aprovações das pautas propostas, foi lembrado que as reuniões 

presenciais acontecerão mensalmente, sempre na última sexta de cada mês e que a pauta 

principal será a prestação de contas do mês anterior, conforme ficou combinado na reunião do 

mês de julho, do corrente. Na sequência foi lida a ata da reunião do dia vinte e quatro do mês de 

setembro do corrente ano, colocada em votação foi aprovada por unanimidade. Passando para 

a prestação de contas do mês de setembro, deste ano, apresentado de forma física, impresso, 

para a análise dos Conselheiros presentes, onde consta como transferência de recursos para o 

fundo, somados os rendimentos no período, o valor de um milhão trezentos e vinte e cinco mil, 

vinte e quatro reais e noventa e nove centavos, aplicado no setenta por cento, no Ensino 

Fundamental, em vencimentos e vantagens fixas de pessoal, setecentos e nove mil, novecentos 

e três reais e noventa centavos, em obrigações patronais, cento e quarenta e oito mil, novecentos 

e cinquenta e cinco reais e cinco centavos, na Educação Infantil em vencimentos e vantagens 

fixas de pessoal, trezentos e nove mil, setecentos e oitenta e três reais e quinze centavos , em 

obrigações patronais , sessenta e cinco mil, setecentos e um reais e quarenta e quatro centavos, 

nos trinta por cento foram aplicados no Ensino Fundamental em vencimentos e vantagens fixas 

de pessoal aplicados cento quarenta e sete mil, cento e dezoito reais em obrigações patronais 

trinta mil, novecentos e dezesseis reais e vinte e quatro centavos , na Educação Infantil, em 

vencimentos e vantagens fixas de pessoal cento e vinte e seis mil, oitocentos e oitenta e dois 

reais e oitenta e cinco centavos, em obrigações patronais vinte e seis mil, seiscentos e trinta e 

três reais e setenta e três centavos, após análise foram aprovadas por unanimidade as contas 

do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do 

Magistério referente ao mês de setembro de dois mil e vinte e um. Sem nada mais a tratar, eu 

Iva Maria Ronahak Lindner lavrei e assino a presente ata juntamente com os demais. 


