FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e
de Valorização dos Profissionais da Educação.
ATA DE VÍDEO REUNIÃO DE POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO
MUNICIPAL DO FUNDEB PARA O BIÊNIO 2021/2022.

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de junho de dois mil e vinte e um
(2021), às 09:00 horas, reuniram-se através de vídeo reunião para posse
de seus cargos os membros eleitos em Assembléia de Eleição/Escolha do
Conselho Municipal do FUNDEB. A reunião foi Presidida pelo Secretário
Municipal de Educação, Sr. Gustavo Felix Marçon, com acompanhamento
pela Sra. Mariza Ivanete Guiraldello De Paula, Equipe Técnica da SEMED.
Presentes à reunião de posse estavam os Conselheiros eleitos e como
convidados as diretoras e coordenadoras das escolas municipais, psicóloga
da rede municipal de ensino, a Secretária do Conselho do FUNDEB do
mandato que se encerrou e equipe técnica da SEMED. Dando início à
Cerimônia de Posse, o Secretário Gustavo cumprimentou a todos, falando
sobre a função do Conselho Municipal do FUNDEB, e sua importância na
esfera educacional do Município, cujo resultado reflete na educação dos
alunos, e também da importância da participação dos Conselheiros junto às
reuniões. Na sequência, foram executados o Hino Nacional e Municipal.
Após, o Secretário agradeceu a presença dos Conselheiros eleitos e
indicados por seus segmentos e Gestores, pedindo uma salva de palmas.
Relatou aos membros ora reunidos que os mesmos foram nomeados pelo
Decreto nº 6.004 de 28/06/2021, e publicado no Diário Oficial do Município,
às pgs. 06, com mandato até 31/12/2022, de acordo com o que determina
a Lei Municipal nº 3.398 de 20/05/2021. Após, compartilhou e fez a leitura
do Decreto, ficando o Conselho Municipal do FUNDEB assim constituído:
a) Representantes do Poder Executivo Municipal.
Titulares: Marcos Tadeu Lima Machado.
Lúcia Helena Stolf Bortolazzo.
Suplentes: Mariza Ivanete Guiraldello De Paula.
Vânia Aparecida dos Santos Girioli.
b) Representantes dos Professores da Educação Básica.
Titular: Jane Cláudia Yaia Aracema.
Suplente: José Roberto Barboza Júnior.
c) Representantes dos Diretores das Escolas Básicas Públicas:
Titular: Cristina de Lourdes dos Santos.
Suplente: Lucilena Aparecida Paziam.
d) Representantes dos Servidores Técnico-administrativos das Escolas
Básicas Públicas:
Titular: Antonio Nelson Tresolavy.
Suplente: Gislene Angelice de Camargo.

e) Representantes dos Pais de Alunos da Educação Básica Pública:
Titulares: Juliana Cristina de Azevedo.
Francine Viaro dos Santos.
Suplentes: Fabiana Augusta Foglieni.
Orlando Mazzetti Filho.
f) Representantes dos Estudantes da Educação Básica Pública:
Titulares: Aparecida de Lourdes Inácio da Silva de Almeida.
Sueli Rodrigues.
Suplentes: Mauro Ribeiro.
Claudenice Conceição dos Santos.
g) Representantes do Conselho Municipal de Educação:
Titular: Cléucia Regina Quinaglia.
Suplente: Patrícia Nahum do Amaral.
h) Representantes do Conselho Tutelar:
Titular: Elizabeth Aparecida Ferreira Molina.
Suplente: Elisete A. Almeida
Finalizando a cerimônia de posse, o Secretário Municipal de Educação, Prof.
Gustavo Felix Marçon agradeceu a presença dos convidados, que se
despediram desejando sucesso aos novos membros ora empossados, a
Secretária do último mandato do Conselho do FUNDEB, Sra. Gilka Maria de
Mello Teixeira Leme também fez um agradecimento especial, se despediu
desejando sucesso e ótimo trabalhos aos Conselheiros o atual mandato,
uma vez que a sequência da VR seria a ordem do expediente do dia.
Iniciando a Ordem do dia, o Secretário Gustavo parabenizou todos os
Conselheiros eleitos desejando sucesso nas suas funções, ficando o
expediente assim disposto: a) leitura da Lei de reestruturação do Conselho
3.398, de 20/05/2021, b) leitura do Regimento Interno; através de
apresentação de “slides”; c) Eleição para Presidente e Vice-presidente. Após
a leitura dos referidos documentos e acompanhamento pelos Conselheiros,
o Secretário Gustavo deixou a palavra em aberto para manifestação sobre a
forma de eleição/escolha das funções de Presidente e Vice-presidente para
a qual escolheram a votação de forma aberta e direta, ficando eleitos e
empossados os membros titulares abaixo, a partir da presente data até
31/12/2022, nos termos do § 9º, do art. 2º da Lei 3.398/21.
PRESIDENTE: Cristina de Lourdes dos Santos.
VICE-PRESIDENTE: Elizabeth Aparecida Ferreira Molina.
Com relação ao cargo de Secretário Executivo do Conselho, de acordo
com o art. 18 do Regimento Interno, o Secretário Gustavo designou a
funcionária efetiva da Secretaria Municipal de Educação, Sra. Mariza
Ivanete Guiradello De Paula, para essa função.

Após o resultado da eleição o Secretário Gustavo parabenizou as
Conselheiras eleitas, e aos demais dizendo que todos certamente exercerão
muito bem suas funções à frente desse importante Conselho Municipal. Na
sequência, as Conselheiras ora eleitas agradeceram a votação e a
oportunidade para o desenvolvimento de suas funções.
A Presidente
Cristina agradeceu a todos pela escolha, parabenizando também a VicePresidente Elizabeth e a Secretária Executiva Mariza. A Vice-Presidente
Elizabeth também agradeceu sua escolha parabenizando as demais. A
Secretária Executiva Mariza agradeceu ao Secretário Gustavo pela indicação
dizendo que sempre acompanhou os trabalhos dos Conselhos da Educação,
se pondo à disposição para auxiliar no que for necessário. O Professor José
Roberto Barboza Júnior parabenizou todos os Conselheiros empossados, as
três profissionais designadas para as funções de Presidente, Vice-Presidente
e Secretária Executiva, em nome do segmento dos professores, desejando
sorte e clareza, enaltecendo a capacidade das mesmas em suas funções,
dizendo que o Conselho terá sucesso e que está em boas mãos. A
professora Jane Cláudia Yaya Aracema também parabenizou a todos os
Conselheiros, a Mariza, Cristina e Elizabethe pela escolha, também falando
sobre a competência das mesmas, a força e garra para o desenvolvimento
dos trabalhos educacionais pela Presidente ora eleita, desejando sucesso a
todos. A professora Lucilena Aparecida Paziam também parabenizou toda a
equipe desejando progresso às ações educacionais do Município, se
colocando à disposição para auxiliar quando necessário, uma vez que é a
Conselheira suplente da Cristina. Com relação a realização das reuniões
ordinárias, foi esclarecido pelo Secretário Gustavo, que de acordo com a
nova legislação elas são mensais, e extraordinárias quando convocada pelo
Presidente ou mediante solicitação por escrito de pelo menos um terço dos
membros efetivos. Disse ainda, que o atual Regimento Interno é de 2017
sendo necessário reformulação de acordo com a nova lei nacional e
municipal, com prazo de 30 (trinta) dias. Também participou a todos a
necessidade de definir na agenda a reunião mensal, sugerindo como
também é feito em outros Conselhos, fixar dia e horário para que todos
tenham uma melhor programação para se organizarem, passando a palavra
aos presentes. A Presidente Cristina gostou de sua sugestão e aproveitou a
oportunidade para convidá-lo a participar das reuniões do Conselho, ficando
acordado entre todos a realização da reunião mensal sempre na última
terça-feira do mês, às 9:00 horas, e solicitado aos membros titulares que
caso não possam participar avisar com antecedência para a participação de
seu suplente, para que as deliberações não fiquem sem voto. O Secretário
também pediu autorização de todos para inclusão dos números dos telefone
celulares de “Whatsapp” no grupo do Conselho a ser criado para facilitar as
comunicações, havendo concordância de todos, dizendo ainda, que ficará
criado um ambiente virtual no Google sala de aula para inserção de
documentos do Conselho como Atas, Pareceres, Cursos e demais
documentos, pedindo a manifestação de todos e aceite pela sugestão, que
vem auxiliara o desenvolvimento das atividades pelo Conselho. Após, a
Presidente Cristina e o Secretário Gustavo agradeceram a participação dos
Conselheiros, desejando uma participação atuante dos mesmos do começo

ao fim desse mandato, e deram por encerrada a vídeo reunião. Nada mais
havendo a tratar, eu, Mariza Ivanete Guiraldello De Paula, Equipe Técnica
SEMED, redigi e lavrei a presente Ata que após lida e achada conforme, vai
assinada por mim e pelo Secretário Municipal de Educação, Sr. Gustavo
Felix Marçon. Barra Bonita, 29 de junho de 2021.

