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Aos vinte e cinco dias do mês de março, 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 e via Meet: Aline Aparecida de 

Souza, representante de Pais de Alunos das Escolas Públicas Municipais, tendo como pauta 

uma fala da Técnica e Contadora Valéria; prestação de contas dos meses de janeiro e fevereiro 

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

vidas a todos, agradecendo pela presença e seguiu apresentando a servidora Valéria que 

atendendo ao convite do Conselho veio para tirar dúvidas, respondendo perguntas dos 

Conselheiros, a Valéria iniciou perguntando se todos tem o conhecimento de quais recursos 

compõem o Fundeb? Estados, DF e Municípios, 20% sobre: FPE (Fundo de Participação dos 

Estados) FPM (Fundo de Participação dos Municípios) ICMS (Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços) PIexp (Imposto sobre Produtos Industrializados, proporcional às 

exportações) LC 87/96 (Desoneração de Exportações) ITCMD (Imposto sobre Transmissão 

Causa Mortis e Doações) IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) ITRm 

(Quota Parte de 50% do Imposto Territorial Rural devida aos Municípios) Receitas da dívida ativa 

de juros e multas, incidentes sobre as fontes acima relacionadas e Complementação da União. 

Outra dúvida frequente é como devem ser aplicados os recursos do Fundeb?  Se a fração de 

recursos para remuneração é de no mínimo 70% do valor anual, não há impedimento para que 

se utilize até 100% dos recursos do Fundeb na remuneração dos profissionais do magistério. A 

Valéria também esclareceu sobre as sobras do ano anterior, que não basta simplesmente o 

fechamento do ano contábil pelo executivo, precisa aguardar possíveis glosas do tribunal de 

contas só então se terá conhecimento dos percentuais de sobra, por meados da segunda 

quinzena de março, e somente após a sinalização do percentual, da sobra, nunca superior a 

cinco por cento, pelo Tribunal de Contas o Conselho dará o parecer registrado em ata. Tendo 

em vista a importância dos esclarecimentos repassados pela Valéria e a ausência de alguns 

conselheiros ficou combinado que na próxima reunião do Conselho, em vinte e cinco de abril 

deste ano, serão convocados todos os Conselheiros e respectivos suplentes e um representante 

de cada estabelecimento escolar para quando mais uma vez a Valeria irá levar os 

esclarecimentos sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação. Na sequência foi distribuído de forma física, 

impressa, para manuseio e a análise dos Conselheiros, as prestações de contas, onde consta 

como gastos em vencimentos e vantagens fixas de pessoal e em obrigações patronais, as contas 

dos meses de janeiro e fevereiro do corrente ano, após a análise as contas foram aprovadas por 

unanimidade. Sem nada mais a tratar a Presidente deu por encerrada a reunião e eu Iva Maria 

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



              

              

    

 

 

 

 

 


