
ATA DA REUNIÃO E POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA 
EDUCAÇÃO CACS/FUNDEB. Aos quatro dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às 
dezessete e trinta horas, reuniram-se em uma das dependências da Secretaria Municipal de 
Educação, Esportes e Cultura, para sem empossados e em seguida, elegerem o Presidente e 
Vice-Presidente do conselho do FUNDES, os seguíntes conselheiros eleitos para um mandato de 
dois anos 2019/2021: Cleber Augusto de Melo Martins e Wagner Luís Barbosa Gockos, 
representantes do Poder Executivo Municipal; Patrícia Ferreira Zavarize Tenório e Letícia Miguel 
dos santos, representantes da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura; Natália 
Cristina Roque, Rosilene Alves de Souza Bernardini, representantes dos professores da Educação 
Básica Pública; Andréa Voltarelli Viana Pelissari, Sueli Imaculada Braga Martuccí, representantes 
dos diretores da Escolas Básicas Públicas; Priscila de Mendonça Costa, Sílvia Helena Tristão 
Manoel, representantes dos Servidores Técnicos Administrativos; José Aparecido de Carvalho 
Pereira, Jéssica Barbosa de Silva, Ednéa Marta Martins Dias, lane Salomão Ribeiro, 
representantes dos pais de alunos da Educação Básica Pública; Flávio Ferreira Egídio, Flávia 
Lopes Gouveia, Josiane Honorato Ferreira, Kathrein Aparecida Rodrigues Fontes, representantes 
dos estudantes da Educação Básica Pública e entidade de estudantes secundaristas; Carlos 
Eduardo Justino Roberto, Adriana Muraro Lemos, representantes do Conselho Municipal de 
Educação; Aline de Souza Uma e Kátia Aparecida Pozan Mizaef, representantes do Conselho 
Tutelar. Presentes à reunião o senhor Gilberto Luiz Moraes Selber, Secretário Municipal de 
Educação, Esportes e Cultura e a secretária executiva Vera Lígia Kühl Martins de Oliveira, para a 
transição do cargo. A secretária, professora Vera, deu início à reunião saudando todos os 
presentes e, em seguida deu posse aos novos conselheiros efeitos, passando a seguir para a 
eleição do presidente e vice-presidente do novo conselho. Pelas normas o Presidente do 
Conselho será eleito entre seus pares, vedada a atribuição desta função aos representantes da 
Secretaria da Educação ou de outras instâncias do Governo Municipal. Sendo assim, foi dado 
início a votação através de voto aberto, ficando assim eleitos, para presidente Natália Cristina 
Roque, representante dos professores da Educação Básica Pública e para vice-presidente José 
Aparecido de Carvalho Pereira, representante dos pais de alunos da Educação Básica Pública. A 
seguir, foi feita a transição de cargo, onde o Secretário de Educação, Esportes e Cultura, senhor 
Gilberto Luiz Moraes Selber, deu boas-vindas aos novos conselheiros, se colocando à disposição 
do Conselho para qualquer eventualidade. A secretária, professora Vera, comunicou que O novo 
conselho tem início de suas atividades a partir de sete de outubro de dois mil e dezenove até 
sete de outubro de dois mil e vinte e um. Encerrando a reunião, a professora Vera, agradeceu a 
colaboração dos membros durante os dois anos que estiveram à frente do Conselho e 
agradecendo a presença de todos, deu por encerrada a reunião. Nada mais havendo a tratar 
encerrou-se a reunião, e eu, Vera Lígia Kühl Martins de Oliveira, secretária, lavrei a presente ata, 
que depois de lida e aprovada será assinada por mim e por todos os presentes. Aguaí, 04 Je 
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