
CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB 

 

ATA DE VÍDEO REUNIÃO Nº 07/22. 

 

Ata de Assembleia de eleição/escolha dos representantes de 
Estudantes da Educação Básica do Município para o Conselho Municipal 

do FUNDEB. 

 

        Aos 07 dias do mês de dezembro de 2022, às 14:00 horas, por 

meio de plataforma de vídeo conferência, denominada Google Meet, 
reuniram-se em Assembleia os representantes dos Estudantes 

da Educação Básica do Município que irão compor o Conselho 
Municipal do FUNDEB, através de eleição/escolha, para o quadriênio 

2023-2026, de acordo com a Lei Federal nº 14.113, de 25/12/2020 e 
Lei Municipal nº 3.398, de 20/05/2021, a qual foi Presidida pelo 

Secretário Municipal de Educação, Sr. Gustavo Felix Marçon, 
com a participação da Sra. Mariza Ivanete Guiraldello De Paula, 

Equipe Técnica/SEMED e a atual Presidente do Conselho do 
CACS/FUNDEB, Profa. Cristina de Lourdes dos Santos. Como 

representante do segmento de Estudantes compareceu a 

representante da ETEC. Comendador João Rays, a estudante 
Geise Cristina Rita. Dando início a Assembleia o Secretário Municipal 

de Educação, Prof. Gustavo fez uma explanação sobre o que é o 
Conselho Municipal do CACS/FUNDEB, quem são seus integrantes e 

quais suas atribuições. Agradeceu a participação da Geise junto à 
Assembleia, perguntando seu interesse em integrar o Conselho como 

membro titular ou suplente. A mesma concordou em participar como 
membro titular, sendo eleita para o quadriênio 2023/2026. O 

Secretário Gustavo informou aos presentes que como não houve mais 
participantes junto à Assembleia, mas que a Secretaria Municipal de 

Educação havia recebido através de e-mail a indicação de mais três 
estudantes da EM. Prof. Ricieri Moratelli interessados em participar do 

Conselho, este segmento ficou composto pelos seguintes 
ESTUDANTES: TITULARES: Geise Cristina Rita e Reinaldo 

Gomes. SUPLENTES: Vanuzia Aparecida Santos Lima e Meire 

Cristina Bernardes Alves de Souza. Na sequência, informou ainda 
que é sempre criado um grupo de whatsapp, para o qual pediu a 

permissão da Geise para inclusão de seu telefone e a mesma 
concordou, para comunicação de reuniões e visitas do Conselho. 

Também informou que a Secretaria Municipal de Educação disponibiliza 
infraestrutura, veículo, equipamentos e apoio técnico para o 

funcionamento da Conselho do CACS/FUNDEB. Após, o Secretário 
agradeceu a presença das Diretoras eleitas para o quadriênio 

2023/2026, Sras. Valéria Rosimeire Vicentin Moscato e Valéria Maria 



Grainsfinberg Cervati que participaram da referida Assembleia, e as 
demais Diretoras presentes representantes das escolas  EMEF. Profa. 

Mariana Gonçalves Dias, Profa. Ana Maria Bérgamo e da CEMEI Grilo 

Falante, Profa. Adriana Ortigosa Rodrigues Garcia. Nada mais havendo 
a tratar a Assembleia foi encerrada, ficando determinado o envio dos 

nomes dos Estudantes deste segmento ao Poder Executivo para que se 
digne expedir em ato próprio a nomeação dos mesmos para posterior 

posse. 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, pelo Presidente da Assembleia de Eleição/Escolha, 
Secretário Municipal de Educação, Prof. Gustavo Felix Marçon. Barra 

Bonita, 07 de dezembro de 2022. 


