
Ata de vídeo reunião da Assembleia de Eleição/Escolha dos 

representantes de Pais de Alunos para o Conselho Municipal do 
FUNDEB. 

 

 

 Aos 28 dias do mês de junho de 2021, às 10:00 horas, foi 

realizada uma vídeo reunião pelo Secretário Municipal de Educação, Sr. 

Gustavo Felix Marçon, com acompanhamento pela Equipe Técnica da 

SEMED, representada pela Sra. Mariza Ivanete Guiraldello De Paula, 

para a Assembléia de Eleição/Escolha dos representantes do 

segmento de Pais de Alunos, que irão compor o Conselho Municipal 

CACS FUNDEB, através de votação “on line” para o biênio 2021/2022, 

de acordo com a Lei Municipal nº 3.398, de 20/05/2021. Estiverem 

presentes na VR os representantes das seguintes escolas: 

CEMEI Pref. Antonio Osvaldo De Luca: Juliana Cristina de Azevedo. 

CEMEI Grilo Falante: Francine Viaro dos Santos. 

EMEF. Prof. Alberto Arradi: Orlando Mazzetti Filho. 

EE. Cônego Francisco Ferreira Delgado Jr.: Fabiana Augusta 

Foglieni. 

Dando início aos trabalhos o Secretário Municipal de Educação, Sr. 

Gustavo Felix Marçon falou sobre a importância desta 

representatividade junto ao Conselho CACS Fundeb, informando que 

os Conselheiros ora eleitos cumprirão um mandato até 31/12/2022, de 

acordo com o § 9º, do art. 2º da Lei 3.398/21. Informou também sobre 

o objetivo geral do Conselho, sobre as principais funções e atribuições 

que os Conselheiros eleitos terão no decorrer do mandato, como a 

fiscalização da aplicação dos recursos do Fundeb no pagamento dos 

professores e funcionários das escolas municipais, os recursos 

destinados ao transporte e merenda escolar dos alunos, e o 

acompanhamento dos mesmos através de visitas “in loco”. Disse ainda, 

que os mesmos podem participar de reuniões para definir orçamentos 

futuros na área da educação, sendo o mês base para envio sempre em 

setembro de um ano, para o próximo exercício financeiro. Efetuar 



visitas “in loco” nas escolas para verificação de reformas e obtenção 

de equipamentos, bem como efetuar a análise e parecer dos 

pagamentos dos funcionários do quadro do Magistério Municipal. 

Dando início a Assembleia de Escolha dos Conselheiros, uma vez que 

estiveram presentes apenas 04 representantes, e sendo necessário a 

escolha de 02 (dois) membros titulares, e 02 (dois) suplentes, após 

análise e discussão foram eleitos os seguintes representantes, a saber: 

Titulares: Juliana Cristina de Azevedo. 

                Francine Viaro dos Santos. 

Suplentes: Fabiana Augusta Foglieni. 

                Orlando Mazzetti Filho. 

Após, as representantes foram parabenizadas pelo Secretário Municipal 

de Educação, Sr. Gustavo Felix Marçon, e disse ser muito importante a 

participação democrática junto ao Conselho, cujos beneficiados são os 

próprios alunos, informando também que seria formado grupos de 

trabalho para este novo mandato, e um grupo de “whatsapp” para 

facilitar a comunicação entre os conselheiros, pedindo permissão às 

conselheiras eleitas para inclusão de seus números nesse grupo. Na 

sequência, as Conselheiras eleitas agradeceram pela oportunidade e o 

Secretário Gustavo agradeceu a participação de todos. Nada mais 

havendo a tratar a VR foi encerrada, e eu, Mariza Ivanete Guiraldello 

De Paula, Equipe Técnica da SEMED, redigi e lavrei a presente Ata que 

após lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelo Presidente 

da Assembléia de Eleição/Escolha, Secretário Municipal de Educação, 

Sr. Gustavo Felix Marçon. Barra Bonita, 28 de junho de 2021.  

 


