
 

 

Ata 08 

Aos dois dias  do mês de dezembro 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; José Roberto Batista, representante 

da Organização da Sociedade Civil; Henrique Carlesso da Silva Tavares, representante dos 

Servidores Técnico Administrativos das Escolas Básicas Públicas; Meçissa Morló Mendes, 

representante do Conselho Municipal de Educação; David Tissot Dias,  representante do 

Conselho Tutelar e via Meet: Aline Aparecida de Souza, representante de Pais de Alunos das 

Escolas Públicas Municipais, tendo como pauta a prestação de contas do Fundeb do mês de 

outubro do corrente ano. A presidente Adriana Chemure dos Anjos fez a abertura da reunião 

dando boas vidas a todos, agradecendo pela presença e seguiu falando que toda quinta feira 

está acontecendo via Meet o repasse de algumas informações sobre o CACs FUNDEB 

adquiridas através de uma formação que a mesma fez. Na sequência foi lida a ata da reunião do 

dia vinte e nove de outubro, do corrente ano, colocada em votação foi aprovada por unanimidade. 

Passando para a prestação de contas do mês de outubro, deste ano, 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 quarenta e quatro mil, quinhentos e sessenta reais e trinta centavos, 

aplicado no setenta por cento, no Ensino Fundamental, em vencimentos e vantagens fixas de 

pessoal, seiscentos e trinta e dois mil, setecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro 

centavos, em obrigações patronais, cento e trinta e três mil, duzentos e cinco reais e setenta e 

seis centavos, na Educação Infantil em vencimentos e vantagens fixas de pessoal, trezentos e 

onze mil, cinco reais e oitenta e oito centavos , em obrigações patronais , sessenta e cinco mil, 

seiscentos e três reais e trinta e um centavos, nos trinta por cento foram aplicados no Ensino 

Fundamental em vencimentos e vantagens fixas de pessoal aplicados oitenta e dois reais, 

quinhentos e trinta e seis reais e trinta e dois centavos, em obrigações patronais dezessete mil, 

trezentos e trinta e três reais e sessenta e um centavos , na Educação Infantil, em vencimentos 

e vantagens fixas de pessoal sessenta e sete mil, cento e sessenta e nove reais e oitenta e 

quatro centavos, em obrigações patronais quatorze mi, oitenta e quatro reais e sessenta 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 

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. 


