
 

 

Ata 02/2022 

Aos quatro dias  do mês de março de dois mil e vinte e dois, às nove horas, na Sede da Prefeitura 

Municipal, em Praia de Leste, Pontal do Paraná, 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, Henrique Carlesso da Silva Tavares, 

representante dos Servidores Técnico Administrativos das Escolas Básicas Públicas; Melissa 

Morló Mendes, representante do Conselho Municipal de Educação;  Elisangela Rocha Kriguer,  

representante dos Diretores das Escolas Básica Públicas, Andréa Lima, representante                                                                  

e via Meet: Aline Aparecida de Souza e Andréa Lima, ambas representantes de Pais de Alunos 

das Escolas Públicas Municipais e Carla Zanelato, suplente do Poder Executivo, os 

representantes dos professores Leandro Rodrigues dos Santos e sua suplente Patricia do 

Nascimento justificaram a ausência por estarem em reunião com o prefeito no mesmo dia e 

horário, tendo  como pauta a prestação de contas do Fundeb dos mêses de novembro e 

dezembro de dois mil e vinte e um; aumento do Piso Salarial dos professores, de trinta e três 

virgula vinte e três por cento. A presidente Adriana Chemure dos Anjos fez a abertura da reunião 

dando boas vidas a todos, agradecendo pela presença e seguiu lembrando que este é um 

Conselho de Acompanhamento, não sendo consultivo. Lembrou da necessidade da pauta para 

as reuniões, que não será aberto para assuntos fora da pauta, devendo utilizar o grupo do 

WhatsApp para incluir as pautas desejáveis no período entre uma reunião e outra. Na sequência 

foi lida a ata da reunião do dia dois de dezembro de dois mil e vinte e um, colocada em votação 

foi aprovada por unanimidade.  Seguindo a pauta foi falado sobre o aumento do Piso Salarial do 

Magistério em trinta e três virgula vinte e três por cento, surgindo a dúvida qual será o índice do 

reajuste no Município, diante de tantas informações  e possibilidades achou se por bem convidar 

o chefe do Poder Executivo para uma reunião no dia quatro de março na Sede da Prefeitura para 

passar como será a proposta do Município para o reajuste dos profissionais da educação do 

Município e assim obtermos informações concretas sobre o assunto. Seguindo a pauta 

passamos para a prestação de contas no mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, 

apresentado de forma física, impresso, para a análise dos Conselheiros presentes, onde consta 

como saldo de transferência de recursos para o fundo, somados os rendimentos no período, o 

valor de um milhão quatrocentos e sessenta e seis mil, cento e noventa reais e setenta e dois 

centavos, aplicados no setenta por cento,  em vencimentos e vantagens fixas de pessoal e em 

obrigações patronais, seiscentos e dez mil, duzentos e setenta reais e sessenta e nove centavos 

; nos trinta por cento foram aplicados  em vencimentos e vantagens fixas de pessoal e em 

obrigações patronais  sessenta e quatro mil, novecentos e oitenta e oito  reais e cinquenta e seis 

centavos, passando para as contas do mês de dezembro onde consta como saldo de 

transferência de recursos para o fundo, somados os rendimentos no período, o valor de                                 

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 



outubro 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. 


