
CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB 

 

ATA DE VÍDEO REUNIÃO Nº 08/22. 

 

Ata de Assembleia de eleição/escolha dos representantes de Pais de 
Alunos da educação básica pública do Município para o Conselho 

Municipal do FUNDEB. 

 

        Aos 07 dias do mês de dezembro de 2022, às 15:00 horas, por 

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

das escolas públicas municipais 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 estiverem presentes os seguintes 
representantes: 

CEMEI Pref. Antonio Osvaldo De Luca: Marcelo Castro Olivato 

Barbosa. 
CEMEI Grilo Falante:Thais Aparecida Pereira. 

CEMEI Profª. Adelaide Reginato de Lima: Edineia Aparecida da 
Silva Buss. 

EMEF. Prof. Alberto Arradi: Selma Rodrigues Silva. 
EMEF. Profª. Alzira Kruger Guther: Andresa Maiara de Oliveira 

Vieira. 
EMEF. Profª. Mariana Gonçalves Dias:  Edenir Antonio Ramos 

Nogueira. 
EMEF. Prof. Reverendo Gutenberg de Campos: Bruna Carolina da 

Silva Parra. 
EMEF. Dr. Fernando Costa: Eliane Martins. 

Dando início a Assembleia o Secretário Municipal de Educação, Prof. 
Gustavo relatou sobre a importância da participação dos Pais junto ao 

Conselho do CACS/FUNDEB em prol dos alunos, relatando os objetivos 

principais do Conselho, da frequencia das reuniões realizadas, das 
visitas efetuadas junto às escolas estaduais e municipais do Município, 

a aplicação dos recursos na manutenção dos prédios escolares e 
pagamento dos profissionais do Quadro do Magistério Municipal. 

Informou ainda, que a Secretaria de Educação disponibiliza estrutura 
física e equipamentos para a realização das reuniões, e também 

disponibiliza veículo sempre que necessário. Na oportunidade, 
agradeceu o acompanhamento pela funcionária da SEMED, Sra. Mariza 

Ivanete Guiraldello De Paula, que já acompanha há anos o Conselho 



do CACS/FUNDEB com apoio técnico e neste último mandato como 
Conselheira, para a formulação dos documentos para o 

desenvolvimento das atividades do Conselho. Agradeceu também a 

presença das diretoras das escolas municipais presentes, e das eleitas 
para este novo mandato que se iniciará, Sras. Valéria Rosimeire 

Vicentin Moscato e Valéria Maria Grainsfinberg Cervati, dizendo estar 
entristecido por não haver participação na Assembleia de Eleição pelos 

diretores das escolas estaduais do Município de Barra Bonita, que 
certamente agregaria apoio ao Conselho. Agradeceu também a 

presença da atual Presidente do CACS/FUNDEB Sra. Cristina de 
Lourdes dos Santos, a qual parabenizou a todos pela participação, se 

despendido devido a outro compromisso. Na sequencia, o Secretário 
Gustavo deixou em aberto a palavra para manifestação dos 

interessados. Após análise e discussão foram eleitos por unanimidade, 
os seguintes representantes de Pais de Alunos, a saber: Titulares: 

Marcelo Castro Olivato Barbosa e Edneia Aparecida da Silva 
Buss,  Suplentes: Eliane Martins e Andresa Maiara de Oliveira 

Vieira. Após a eleição o Secretário Gustavo, a funcionária Mariza e os 

demais participantes cumprimentaram os Pais de Alunos eleitos 
desejando sucesso aos mesmos. O Secretário Gustavo informou que 

será instituído um grupo de whatsapp para este novo Conselho para 
facilitar a comunicação entre seus membros, pedindo autorização para 

a inclusão dos mesmos estando todos de acordo. Nada mais havendo 
a tratar a Assembleia foi encerrada, ficando determinado o envio dos 

nomes dos eleitos 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 e pelo Presidente da Assembleia de Eleição/Escolha, 
Secretário Municipal de Educação, Prof. Gustavo Felix Marçon. Barra 

Bonita, 07 de dezembro de 2022. 


