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Aos dois dias do mês de junho, de dois mil e vinte e dois, às nove horas, no Centro de 
Capacitação, 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, 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; Melissa Morló Mendes, representando do Conselho Municipal de Educação; 
Aline Aparecida de Sousa, representante dos Pais de Alunos da Educação Básica 
Pública e via Meet estavam presentes Andréia Lima, suplente da Senhora Mauricia, 
representante de Pais de Alunos da Educação Básica Pública; Elisangela Rocha 
Kriguer, representante dos Diretores das Escolas Básicas Públicas e Carla Zanelatto, 
suplente da Senhora Iva Maria, também presente na reunião, fazendo um total de nove 
Conselheiros com direito a voto, consequentemente com quórum para aprovações, 
tendo como pauta: prestação de contas do meses de março e abril do corrente ano; 
aprovação da ata das reuniões anteriores; alguns casos de servidores pagos pela folha 
do FUNDEB e prédio da educação e Shangri-lá. A presidente Adriana Chemure dos 
Anjos fez a abertura da reunião dando boas vidas a todos, agradecendo pela presença, 
inicialmente foi falado dos questionamentos sobre pessoas que recebem pelo FUNDEB, 
quando foi consultado nas folhas dos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de dois 
mil e vinte e dois por três nomes apresentados de que estariam recebendo pelo Fundo e 
não estão em efetivo exercício na Educação de Pontal do Paraná, como primeiro nome 
o de Carlos Roberto da Silva, foi constatado que esta realmente recebendo pelo 
FUNDEB e presta serviços na Escola Especial Ilha do Saber, consequentemente em 
situação regular, como segundo nome o da servidora Leila Rocha que não teve o nome 
localizado nos relatórios do FUNDEB, portanto não esta recebendo pelo Fundo, porém 
em consulta no Portal da Transparência aparece no holerite como FUNDEB, neste caso 
foi decidido fazer um oficio para a Secretária de Educação sugerindo que quando o 
servidor mudar de pasta, como neste caso, que se retire do Holerite a nomenclatura 
FUNDEB; a outra servidora é a Alex Sandra Bento Picinin, foi constatado que até janeiro 
não estava recebendo pelo FUNDEB, porém a partir de fevereiro ela voltou a receber 
pelo Fundo inclusive recebendo insalubridade, o que consta no Portal da Transparência, 
também foi levantado e sugerido pedir esclarecimento sobre a que secretaria ela esta 
prestando o labor, se para a saúde ou para a educação, neste caso também ficou 
decidido que será feito questionamento via um doc para a Secretária de Educação 
solicitando o esclarecimento do caso. foi questionado também sobre a utilização pela 
saúde do prédio da Educação em Shangri lá, onde era a sede da Secretaria Municipal 
de Educação, uma vez pelo que se tem conhecimento terá ambulatórios para 
atendimento medico e terapêutico para toda comunidade e o imóvel é da Educação 
desde antes da emancipação do Município, consequentemente construído e ampliado 
com recursos da educação na reforma e manutenção do mesmo, sobre este assunto 
ouve se por bem fazer um questionamento junto a gestão da Educação sobre a situação 
do imóvel, como esta sendo utilizado, se pela saúde ou pela educação, na sequencia 
passou se para as prestações de contas dos meses de março e abril, foi distribuído as 
planilhas de forma física para manuseio e analise dos Conselheiros, assim que 
concluído foi para votação as prestações de contas dos meses de março e abril sendo 
aprovadas por unanimidade. Sem nada mais a tratar a presidente deu por encerrada a 
reunião agradecendo mais uma vez a presença de todos e reforçando para que todos 



estejam presentes na próxima reunião ordinária mensal a ser confirmada conforme o 
agendamento, eu Iva Maria Ronahak Lindner lavrei a assino a presente ata juntamente 
com os demais. 

             

             

      

 

 

 

 

 


