
ATA 006/2022. Aos quinze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, às 14 horas, reuniram-se de 

forma virtual através do aplicativo Zoom, os Conselheiros indicados para compor o Conselho de 

Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, através do decreto nº 2.938, de 12 de dezembro de dois mil 

e vinte e dois, cujo mandato com validade de quatro anos iniciar-se-á em primeiro de janeiro de dois mil e 

vinte e três. O objetivo da reunião foi comunicar o início das atividades do conselho no início do próximo ano 

e escolher o presidente e vice-presidente do conselho. Miguel Ideli Marques, técnico da secretaria de 

educação, agradeceu aos novos conselheiros e colocou-se a disposição para assessorar as atividades do 

próximo mandato, ato continuo, informou que a reunião estava sendo gravada, e que posteriormente, 

entraria em contato com os presentes para coletar assinatura da ATA. Estiveram presentes na reunião:  

Miguel Ideli Marques, técnico da Secretaria de Educação, Jane Benta da Silva, presidente atual do CACS-

FUNDEB, cujo mandato encerra-se em trinta e um de dezembro do corrente ano. Dentre os conselheiros 

nomeados pelo decreto nº 2.938, estiveram presentes: Janaina Pereira (titular), Naiana Nilta Luz Stein 

(suplente), Muriel Amaral (titular), Jean Moreira (titular), Maristela Della Rocca Medeiros (suplente), Carolina 

Menegazzo dos Santos (titular), Luciene Antunes de Castro (suplente), Roberta Pamela Guilherme dos Santos 

(titular), Cíntia Alberto (titular), Jocelaine Aparecida Brito Vasconcelos (suplente em posição de titularidade), 

Rafael Pereira (titular), Ana Paula Sutter (titular), Mariela Moraes (suplente). Miguel passou a palavra para 

atual presidente Jane Benta, para que a mesma fizesse suas considerações sobre a atuação do Conselho. A 

Sra. Jane destacou que foi um momento de aprendizagem importante participar do atual mandato e que foi 

realizado todo suporte por parte da secretaria de educação para execução das atividades do conselho, bem 

como desejou boas vindas aos novos conselheiros. Em seguida, Miguel explicou aos conselheiros que 

poderiam ser presidente e vice-presidente, os conselheiros titulares, com exceção do representante da 

Secretaria de Educação e do Representante do poder executivo que legalmente não podem ocupar as 

respectivas funções. Perguntado qual conselheiro se disponibilizaria a ser presidente, o conselheiro Jean 

Moreira colocou-se à disposição para o cargo, contando com a aprovação de todos. Na sequência, foi 

colocado em discussão o cargo de vice-presidente, tendo a conselheira Carolina Menegazzo dos Santos se 

colocado a disposição para ocupa-lo, tendo igualmente aprovação de todos os presentes. O servidor Miguel, 

informou que a próxima reunião será convocada pelo presidente, no início do próximo ano. Sendo que se 

apresentou para o momento a reunião foi encerrada, e, eu, Miguel Ideli Marques lavrei a presente ATA, a 

qual dou fé.  

 

 

 

 

 

 


