
 

 

Ata 03/2022 

Aos dez dias  do mês de março de dois mil e vinte e dois, às dez horas, reuniram-se de forma 

remota, Via Meet os membros do Consellho Municipal de Aconpanhamento e Controle Social do 

FUNDEB de Pontal do Paraná. 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 Pais de 

Alunos das Escolas Públicas Municipais; Leandro Rodrigues do Santos e sua Suplente Patricia 

do Nascimento, representantes dos professores das Escolas de Educação Básica Pública; José 

Roberto Batista, representante de Organização da Sociedade Civil, tendo como pauta do dia o 

Relatório Anual e Parecer da Gestão dos Recursos para fins de Prestação de Contas do TCE/PR, 

ano de dois mil e vinte e um. A presidente do Conselho, Senhora Adriana Chemure dos Anjos 

com a ajuda do Conselheiro Victor Kuck fizeram a apresentação e a explicação das planilhas 

disponibilizadas a todos os Conselheiros com antecedência, no dia oito de março, deste, tendo 

como a fonte setenta por cento, (70%) gastos de setenta e sete virgula cinquenta e seis por 

cento, (77,56%) do FUNDEB na Renumeração do Magistério, sendo: vencimentos e vantagens 

fixas de pessoal civil e obrigações patronais e dos trinta por cento, (30%) dezoito virgula quarenta 

e seis por cento, (18,46%)  nas despesas de Manutenção e Desenvolvimento do Magistério, 

sendo: contratação por tempo determinado; vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil; 

obrigações patronais; auxilio transporte e indenizações trabalhistas, que não são remuneração 

do Magistério. Do total dos recursos três virgula noventa e oito por cento, (3,98%) não foram 

aplicado no exercício conforme demonstrativo de ensino MDE emitido pelo SIM-AM-2021, a 

sobra será utilizada conforme decisão deste conselho em reunião já agendada para o dia vinte 

e cinco de março, deste. O Parecer teve aprovação por unanimidade das contas da Gestão. A 

Senhora presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, e, eu Iva 

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


