
 Ata 04/2021                                                       

Aos dez dias do mês de agosto 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 presencialmente os 

Conselheiros do Novo Cacs  Fundeb: a presidente Adriana Chemure dos Anjos, o suplente 

João Gualberto do Anjos Filho, representantes das Escolas do Campo;  Victor Kuck e Iva 

Maria Ronahak Lindner, e sua suplente Carla Zanelato, representantes do Poder Executivo 

Municipal; Daniele Maier, representante dos Servidores Técnicos Administrativo das Escolas 

Públicas Municipais; Aline Aparecida de Souza, representante de Pais de Alunos das Escolas 

Públicas Municipais; Melissa Morló Mendes, representante do Conselho Municipal de 

Educação e via Meet  Kauã da Siqueira Pain, representante dos Estudantes da Educação 

Básica Pública. Iniciou-se a reunião com a presidente dando-lhes boas-vindas e em seguida, 

solicitou a apresentação do vídeo,  “O que mudou no FUNDEB em 2021”, com dois minutos 

de duração. Em seguida, eu Iva Maria secretária do Conselho fiz a leitura da ata  número três 

da reunião do dia dezesseis de julho, com a ajuda do Conselheiro Victor Kuck que 

acompanhou pela documentação de prestação de contas e a Conselheira  Aline que 

acompanhou fazendo as correções pelo computador, após a leitura, foi aberta para votação, 

sendo aprovada por unanimidade; antes de passar para o próximo assunto, a Presidente 

informou que fará um pedido junto Secretaria Municipal de Educação, referente ao 

cronograma de gastos para publicação e acompanhamento no grupo do WhatsApp do 

Conselho. Passando então, para a leitura e acompanhamento na projeção pela TV do 

Regimento Interno no Novo Cacs Fundeb. A leitura foi feita pela presidente, houve discussão 

e esclarecimento de alguns itens, finalizando com a aprovação do Novo Regimento Interno 

por unanimidade. A presidente solicitou que fosse feito uma ligação para os faltosos, esta 

incumbência foi atribuída para a secretária do Conselho, solicitou também que fosse 

disponibilizado no grupo o Regimento aprovado, a presidente confirmou a próxima reunião 

para o dia vinte e sete de agosto, sendo a pauta análise e aprovação das contas do mês de 

julho do ano corrente. Sem nada a mais a tratar, eu, Iva Maria Ronahak Lindner lavrei e assino 

a presente ata juntamente com os demais, após leitura e aprovação na próxima reunião. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


