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Aos trinta e um 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 de forma hibrida os 

Conselheiros do Novo Cacs  Fundeb, presencialmente:  Victor Kuck e  Iva Maria Ronahak 

Lindner,  a suplente Carla Zanelato, representantes do Poder Executivo; Patricia do 

Nascimento, representante dos Professores das Escolas Públicas Municípais; Ana Claudia 

Simas Correa, representante dos Diretores das Escolas Públicas Municípais ; Melissa Morló 

Mendes, representante do Conselho Municipal de Educação e Kauã da Siqueira Pain, 

representante dos Estudantes da Educação Básica Pública e, via Meet participou a 

conselheira Aline Aparecida de Souza, representante de Pais de Alunos da Educação  Básica 

das Escolas Públicas  Municipais. Iniciada a reunião com a leitura e correção da ata da reunião 

anterior, tendo sido aprovada por unanimidade. Na sequência iniciou se a apresentação da 

prestação  das contas do mês de julho do corrente ano, foi esclarecido mais uma vez que os 

recursos entram em uma conta no Banco do Brasil e a cada dez dias é transferido para a 

Caixa Econômica Federal, oitenta  por cento vai para a fonte de recursos cento e um e vinte 

por cento para a fonte de recursos cento e dois, foram liquidados no setenta por cento para o 

ensino fundamental em vencimentos e vantagens fixas, pessoal, quatrocentos e noventa e 

nove mil, quinhentos e sessenta reais e vinte e dois centavos, em obrigações patronais cento 

e quatro mil, quinhentos e oitenta e sete reais e sessenta e seis centavos, num total de 

seiscentos e quatro mil, cento e quarenta e sete reais e oitenta e oito centavos; para a 

educação infantil em vencimentos e vantagens fixas, pessoal, duzentos e quarenta mil, 

duzentos e quatorze reais e quatro centavos e em obrigações patronais cinquenta e um mil 

trezentos e quarenta e dois reais e setenta centavos, num total de duzentos e noventa e um 

mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e setenta e quatro centavos, no trinta por cento foram 

liquidados no ensino fundamental em vencimentos e vantagens fixas, pessoal, oitenta e seis 

mil, dezesseis reais e vinte e dois centavos, em obrigações patronais foram liquidados dezoito 

mil, cinquenta e dois reais e cinquenta e sete centavos, na educação infantil em vencimento 

e vantagens, pessoal, oitenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos, 

em obrigações patronais dezessete mil, novecentos e dezessete reais e setenta e sete 

centavos, num total de duzentos e sete mil, trezentos e quarenta e três reais e setenta e seis 

centavos, após análise pelos conselheiros  foi colocado em votação as contas do mês de julho 

tendo sido aprovada por unanimidade. Mais uma vez foi questionado as faltas reincidentes de 

Conselheiros, foi informado também o recebimento via e-mail da solicitação de afastamento 

das Conselheiras representantes dos Servidores Técnicos Administrativos das Escolas 

Públicas Municipais, indicadas pelo Sindicato dos servidores municipais, as servidoras Maria 

Rosilda Swiatoski e Daniele Maier, por motivos pessoais, será encaminhado e-mail para o 

Sindicato fazer as novas indicações, e enquanto não se efetivar as novas indicações para 

alteração do Decreto nove mil seiscentos e cinquenta e quatro, de onze de maio do corrente 

ano não será liberado o desligamento das Conselheiras. Sem nada mais a registrar, eu Iva 

Maria  Ronahak Lindner lavrei e assino a presente ata juntamente com os demais após a 

leitura e aprovação na próxima reunião.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


