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ATA Nº 09/2022. 

 

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB. 

 

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois (2022), 
às 13:30 horas, reuniram-se os membros do Conselho Municipal do 

CACS/FUNDEB. Dando início o Secretário Municipal de Educação, Prof. 
Gustavo Felix Marçon cumprimentou e agradeceu a participação dos 

Conselheiros, dizendo que a atual Diretoria teve um mandato de 02 anos, 
devendo se encerrar em 31 de dezembro próximo, e que de acordo com a 
leis federais e municipais não há possibilidade de recondução, mas que deixa 

seus agradecimentos a todos os Conselheiros pela participação atuante 
nesses 02 anos, ao comprometimento do Conselho nas ações da Educação 

do Município. Após, passou a palavra para a Presidente do Conselho Profa. 
Cristina de Lourdes dos Santos, que também agradeceu a presença de todos 
dando boas vindas, parabenizando a participação dos Conselheiros, 

agradecendo também o empenho, auxílio e sugestões do Secretário Gustavo 
junto ao Conselho neste mandato que se encerra, que muito contribuiu para 

o desenvolvimento das atividades do mesmo. A atual Presidente se colocou 
à disposição da nova Diretoria que tomará posse em Janeiro de 2023, disse 
ser importante até se fazer uma transição para passar os trabalhos concluídos 

e em andamento por este Conselho, para que a nova Diretoria possa dar 
continuidade, dizendo ser esta interação muito importante. O Secretário 

Gustavo parabenizou a atitude dizendo ser inédito a realização de uma 
transição de mandato e da importância do mesmo, ficando esta sugestão 
também para os demais Conselhos para que sempre haja continuidade dos 

trabalhos desenvolvidos pelos mesmos. Após, a sugestão foi discutida, 
analisada e aprovada por unanimidade pelos presentes. A Presidente Cristina 

disse que seu mandato se encerra este ano, mas que também está à 
disposição para colaborar em outros Conselhos Municipais caso necessário. 
Informou a todos que a pauta da reunião além do encerramento do mandato 

dos atuais Conselheiros, é a apresentação pela Comissão para Análise de 
Folhas de Pagamento do Quadro do Magistério Público Municipal do Termo de 

Análise efetuada referente aos 2º e 3º trimestres de 2022 dos gastos com 
folhas de pagamentos apresentados pelo Departamento de Recursos 

Humanos da Prefeitura Municipal. Na sequência a Presidente Cristina passou 
a palavra para a Conselheira Jane, representante da Comissão, que fez uma 
explanação dos apontamentos realizados pela Comissão, e também sugeriu 

adequações na forma da aplicação dos recursos do FUNDEB destinados às 
folhas de pagamentos do Quadro do Magistério, frisando que todos os 

servidores da Educação são regidos pela CLT e que as adequações têm que 
serem feitas de acordo com a legislação vigente, para que não haja prejuízo 
aos mesmos. Diante das ocorrências detectadas foi analisado e discutido 

pelos Conselheiros a melhor forma de se resolver as questões apresentadas, 



tendo sido decidido por unanimidade a realização da transição de mandato 

sugerida pela Presidente com a apresentação ao próximo Conselho do 
CACS/FUNDEB do Termo de Análise, devido ao exíguo espaço de tempo para 

se protocolar informações junto às Secretarias Municipais para 
esclarecimentos, para que a próxima Diretoria tome conhecimento dos fatos 
e dê continuidade aos trabalhos iniciados pelo atual Conselho do 

CACS/FUNDEB. Após, como mais ninguém fez uso da palavra, o Secretário 
Gustavo agradeceu a participação dos Conselheiros, passando a palavra para 

a Presidente Cristina que também agradeceu mais uma vez a todos os 
Conselheiros pelos trabalhos realizados sempre em conjunto, ao Secretário 
Gustavo pela participação e o empenho mais uma vez nas informações 

prestadas aos Conselheiros, dando-se por encerrada a reunião. Participaram 
da reunião ordinária, o Secretário Municipal de Educação, Prof. Gustavo Felix 

Marçon, Presidente do Fundeb Cristina de Lourdes dos Santos, a Vice-
Presidente Elizabeth Ap. Ferreira Molina, as Conselheiras Cléucia Regina 
Quinaglia, Lúcia Helena Stolf Bortolazzo, Juliana Cristina de Azevedo, Jane 

Cláudia Yaia Aracema e o Conselheiro Antonio Nelson Tresolavy. Nada mais 
havendo a tratar a reunião foi encerrada e eu, Mariza Ivanete Guiraldello De 

Paula, Secretária Executiva do CACS/FUNDEB, redigi e lavrei a presente Ata, 
a qual após lida e achada de conforme, vai assinada por mim, pelo Secretário 

Municipal de Educação, Sr. Gustavo Felix Marçon, pela Presidente Cristina de 
Lourdes dos Santos e demais Conselheiros presentes. Barra Bonita, 16 de 
dezembro de 2022. 

 


