Ata de vídeo reunião da Assembleia de Eleição/Escolha dos
representantes de Diretores de Escolas Básicas Públicas para o
Conselho Municipal do FUNDEB.

Aos 28 dias do mês de junho de 2021, às 09:00 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 de Diretores de Escolas Básicas Públicas, 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:
EE. Cônego Francisco Ferreira Delgado Júnior: Ângela Maria
Figueira Zignani.
CEMEI Pref. Antonio Osvaldo De Luca: Márcia Helena Martini
Sargentim.
CEMEI. Grilo Falante: Adriana Ortigosa Rodrigues Garcia.
CEMEI. Profª. Adelaide Reginato de Lima: Fátima Aparecida
Vieira da Silva.
CEMEI. Profª Mercedes Lopes De Marchi: Cláudia Benfatti de
Lima.
EMEF. Profª. Mariana Gonçalves Dias: Ana Maria Bérgamo.
EMEF. Prof. Alberto Arradi: Giovana Aparecida Capeloci Bressanin
e Lucilena Aparecida Paziam.
EMEF. Dr. Fernando Costa: Valéria Rosimeire Vicentin Moscato.
Dando início aos trabalhos o Secretário Municipal de Educação, Sr.
Gustavo

Felix

Marçon

falou

sobre

a

importância

desta

representatividade junto ao Conselho CACS Fundeb, agradecendo a
participação de todas as diretoras presentes, em especial a Diretora
Ângela, representando a escola pública estadual Cônego Francisco

Ferreira Delgado Jr., a única representante de escola pública a aceitar
nosso convite e participar dessa eleição de escolha, demonstrando
seu interesse e apoio nas ações educacionais em nossa cidade. Na
sequência, informou sobre algumas alterações na Lei Municipal do
CACS-FUNDEB tendo sido editada nova Lei em 20 de maio de 2021,
sob nº 3.398/21, sendo uma delas que o primeiro mandato dos
Conselheiros ora eleitos será até 31/12/2022, de acordo com o § 9º,
de seu art. 2º, devendo ser realizada outra eleição após esta data.
Outra alteração foi a ampliação da aplicação dos recursos financeiros
ao pagamento dos profissionais do Magistério Municipal, passando de
60%

para

70%;

a

adequação

da

forma

de

indicações

das

representatividades do Conselho, como é o caso dos representantes
de professores e servidores técnicos administrativos, que passaram a
ser indicados pelo Sindicato local. Sobre a importância do Conselho
disse ser fundamental para as ações e desenvolvimento educacional,
pois esse Conselho acompanha o Censo Escolar; a aplicação dos
recursos estaduais e federais referentes ao PDDE, Merenda Escolar
(PNAE) e Transporte Escolar (PNATE); visitas “in loco” nas escolas
públicas do Município

para acompanhamento

das melhorias e

aquisição de equipamentos; podendo ainda, seus Conselheiros
participarem da elaboração e sugestão das propostas orçamentárias
anuais voltadas à área educacional do Município. Após, solicitou
sugestão aos presentes sobre a forma de eleição, tendo sido
acordado eleição via “chat”, havendo a manifestação da Diretora
Ângela em não participar da eleição, devido a outros compromissos já
assumidos, e também a não participação das Diretoras Cláudia e
Valéria, que conseguiram entrar na sala de reunião “on-line”, devido
a problemas técnicos, após decisão da forma de eleição/escolha
dessa representatividade. Após a votação o Secretário Gustavo
compartilhou a tela, obtendo-se o seguinte resultado para esta
representatividade:
Titular: Cristina de Lourdes dos Santos.

Suplente: Lucilena Aparecida Paziam.
Na sequência, as representantes foram parabenizadas pelo Secretário
Municipal de Educação, Sr. Gustavo Felix Marçon, 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 presença de todos, e mais uma vez a
participação da Diretora Ângela, que também fez uso da palavra
parabenizando as Conselheiras ora eleitas, e agradecendo o apoio e
trabalho da equipe da Secretaria Municipal de Educação, bem como a
parceria com sua escola estadual. 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.

