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Aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois reuniram se presencialmente no Centro 

de Capacitação da Educação em Praia de Leste, as nove horas os Conselheiros do Cacas Fundeb para 

uma Roda de Conhecimento FUNDEB, cujo convite foi estendido a todas as Diretoras das Escolas de 

Ensino Fundamental e Centros Municipais de Educação Infantil do Município, estavam presentes os 

Conselheiros do 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; Aline Aparecida de Souza, representante de Pais de Alunos das Escolas 

Públicas Municipais; Elisangela Guimarães Rocha Kriger, representante das Diretoras das Escolas 

Básicas Públicas; Melissa M.Mendes, representante do Conselho Municipal da Educação, além dos 

conselheiros acima estiveram presentes também Sandra Regina D.M.de Souza, do CMEI Francisco; 

Luciane da Costa Tavares, da Secretaria de Educação; Ligia Andrade, da Escola Especial Ilha do Saber; 

Andrea de Cassia Q. Manster, da Escola Anita Miró Vernalha; Danielle T.Trizotte, da Secretaria de 

Educação; Tatiane da Luz O. de Sá, do CMEI Cavalo Marinho; Ester da Veiga Campos, do CEMEI Estrela 

do Mar; Cintia Mendes da Escola Benvinda; Maria Jose de Freitas Lima, da Escola Zélia; Patricia Millo 

Marcomini, Vice-prefeita; Thiago Luiz Alves do Nascimento, do CEMEI Golfinho Azul; Lilian P. Androcci, 

da secretaria de Educação; Andréa Foss, da secretaria de Educação; Juliana Miranda, da secretaria da 

Educação; Cleonice Silva do Nascimento, do CMEI, Hélio Osmar da Silva, da secretaria de Educação; 

Paulinha Gomes, da secretaria de Educação, tendo como pauta uma Roda de Conhecimento do FUNDEB 

com a Técnica e Contadora Valéria que já esteve na reunião anterior do Conselho, quando foi decidido 

por proporcionar as informações com as representantes das Escolas de Ensino Fundamental e os Centros 

Municipais de Educação Infantil,  A presidente Adriana Chemure dos Anjos fez a abertura da reunião 

dando boas vidas a todos e seguiu apresentando a servidora Valéria que atendendo ao convite do 

Conselho veio para esclarecer, tirar dúvidas e respondendo perguntas, a presidente lembrou ainda de que 

o Cacs Fundeb não é Controlador e sim de Acompanhamento. A Valéria iniciou falando das precatórias, 

que o Paraná não tem precatórias, consequentemente que Pontal do Paraná também não tem, que a 

complementação da União, o WAAT e WAAF é calculado pela matrícula com promessa de premiação 

para Município que tiver baixo índice de evasão escolar. Valéria esclareceu também que a questão do 

setenta por cento em remuneração a lei fala que é no mínimo, podendo ser utilizado cem por cento e que 

para manutenção é o máximo, isto quer dizer que pode ser utilizado qualquer índice abaixo de trinta, não 

pode passar, exemplo se utilizar oitenta por cento em remuneração, entrando também o vale alimentação, 

vai sobrar vinte por cento para a manutenção o que esta dentro da lei, mais uma vez foi apresentado as 

fontes de recursos do Fundeb já apresentados na reunião anterior, foi falado também da importância de 

prestigiar o comercio local de onde vem parte dos recursos pelo ICMS, emplacamento de veículos entre 

outros, foi falado sobre a revisão do Plano de Cargos e salários que está sendo elaborado pela acessória 

do CIEDEPAR, Consorcio Intermunicipal de Educação e Ensino do Paraná e assim que concluído virá 

para apresentação e discussão com o SMPONTAL. Sem nada mais a tratar a presidente agradeceu a 

participação da Valéria e da Secretária de Educação Adriana T.Haas Ferreira, também presente na 

reunião, os agradecimentos foram estendidos para todos os participantes e conselheiros. Eu Iva Maria 

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


