
GESTÃO 2021/2022 
ATA001/2021 Aos trinta e um dias do mês de março de dois mil e vinte e um, reuniu-se em ambiente 
virtual, através do aplicativo zoom, os integrantes da nova composição do Conselho FUNDEB, tendo 
como pauta a eleição da mesa diretora, composta apenas por um Presidente e um Vice-presidente. 
Registra-se a presença dos conselheiros titulares ou em posição de titularidade: 1. Miguel Ideli 
Marques, representando a Secretaria Municipal de Educação, 2. Francisco Martins, representando o 
Executivo, 3. Eduardo Freire dos Santos, representante dos professores, 4. Jane Benta da Silva, 
representando os diretores das escolas, 5.Renata Oliveira Machado Martins, representando os 
servidores técnicos-administrativos das escolas, 6.Ordiley Pereira de Melo e 7. Cristiane Corso da 
Rocha, ambos representando os pais de alunos da educação básica, 8. Marilsa Maria Ramos da Silva 
e 9.Simone de Melo , ambas representando estudantes da educação básica, 10. Andrey Fensterseifer, 
representando o Conselho Municipal de Educação, 11. Joelma Melo e 12. Ângelo Celeste Moreira de 
Sá, ambos representando a Sociedade Civil. Registra-se ainda a presença dos suplentes sem direito a 
voto dos conselheiros  Suzana Rosa, Cristiani da Silva, Letícia Rosa. A antiga presidente Margali 
iniciou com a fala, agradecendo ao responsável Técnico Miguel Marques pela parceria do mandato 
anterior. Miguel Ideli Marques prosseguiu a reunião, explicando quem poderia se candidatar a 
presidência e solicitou aos interessados que se manifestassem, havendo apenas uma única 
manifestação da conselheira Jane Benta. Todos os conselheiros em posição de titularidade votaram 
de forma favorável. O conselheiro Eduardo Freire se manifestou, solicitando informações sobre o 
período de mandato da mesa diretora, no qual o conselheiro Miguel sanou qualquer eventual dúvida 
do conselheiro, sendo dito que o mandato da mesa diretora e dos conselheiros finda no mês de 
dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, devido a reformulação do Conselho em âmbito nacional. 
Em continuidade, o conselheiro Miguel informou aos conselheiros quem poderia se candidatar a Vice-
Presidência e solicitou para se manifestar o conselheiro que tivesse interesse em compor a função 
supracitada. A conselheira Renata Oliveira Machado Martins foi a única a se manifestar, tendo todos 
os votos presentes a seu favor, assim como conselheiro Andrey Fensterseifer ficou encarregado das 
funções de secretaria, sem objeções. Miguel deu prosseguimento, informando que existe a 
necessidade de uma nova reunião para votar o Regimento Interno e relatou que o mesmo se encontra 
aberto para sugestões dos conselheiros, sendo marcada no dia vinte de abril às quatorze horas.  Por 
fim, a presidente eleita relatou sua satisfação na participação do conselho, assim como a conselheira 
eleita Renata agradeceu a oportunidade.  Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada por 
mim, Andrey, para a qual dou fé. 


