
 

 

Ata 04/2022 

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

de forma remota, via Meet os membros do Consellho Municipal de Acompanhamento e Controle 

Social do FUNDEB de Pontal do Paraná, sendo:  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; 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 a aprovação por 

este conselho de como deverá ser aplicado os recursos remanescentes nas contas do Fundeb 

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

fez a abertura da reunião, agradecendo a presença e o empenho de todos nesta força tarefa 

para não deixarmos de cumprir os prazos de aplicação dos recursos do Fundeb, na sequencia 

informou os valores das sobras, sendo:  na conta cento e um ou no setenta por cento teve uma 

sobra de trezentos e noventa e oito mil, cento e cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro 

centavos, que será utilizado na folha de pagamento; na conta cento e dois ou no trinta por cento 

teve uma sobra de seiscentos e trinta e três mil, oitocentos e vinte e cinco reais e sessenta e um 

centavos que será aplicado no vale alimentação e vale transporte dos profissionais da educação, 

na aquisição de utensílios e eletro domésticos para cozinha, com objetivo de  melhorar a 

merenda escolar, também será aplicado em pequenas reformas e reparos nos prédios das 

Escolas de Ensino Fundamental do Município e nos Centros Municipais de Educação Infantil. 

Após ampla discussão e esclarecimentos foi aprovada por unanimidade a proposta, com a 

redação acima, para o destino dos recursos remanescentes das contas do Fundo de Manutenção 

e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – 

FUNDEB. Confirmada a reunião ordinária do dia vinte e cinco as nove horas na sala de reuniões 

da prefeitura municipal, em Praia de Leste, a presidente agradeceu a presença de todos e deu 

por encerrada a reunião. Eu Iva Maria Ronahak Lindner lavrei e assino a presente ata juntamente 

com os demais.   

 

 

 

 

                                                               


