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ATA DO FUNDEB  

Ao dia doze de fevereiro de dois mil e vinte e um, às nove horas, reuniram-se por 

aplicativo de vídeo Meet os membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e 

Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 

Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Cruzeiro/SP, para reunião 

ordinária. Estiveram presentes online Presidente: Paulo Sérgio Moreira, Conselheiro 

Dante José Canella Olivas, representante enviado pelo CME substituindo o Prof. 

Kleber, Célia Regina Marcos dos Santos, Ana Cristina Gonçalves Nogueira Prado, Ana 

Cláudia Zanin Cocenza, Daniele Eugênia Nunes Ferreira e Lúcia Helena Passos 

Rangel. O Presidente abriu a reunião com o primeiro assunto da pauta que são as 

planilhas confusas e a necessidade de aprovação de contas por parte deste Conselho, 

em 28/09/2020 os membros foram reconduzidos ao novo biênio pela orientação da 

Assessora Daiane Cavalcanti, a nova portaria saiu aprovada do jurídico no dia 

07/10/2020 aguardando a publicação da lei federal do NOVO FUNDEB. O Presidente 

Paulo há tempos manifesta sua necessidade de se desligar do Conselho por motivos 

pessoais e pede que a situação de renovação da mesa diretora seja resolvida hoje, foi 

enviado anteriormente aos conselheiros a solicitação de nomes interessados mas 

ninguém se apresentou, diante da falta de interessados o Presidente Paulo indicou a 

Conselheira Célia e ela salientou que se o Prof. Dante a ajudasse ela aceitaria com 

mais confiança a Vice presidência, mas ela não gostaria de ser Presidente, o Prof 

Dante responde que se ninguém mais tiver interesse ele pode assumir se for de 

vontade da maioria do Conselho, houve tempo aberto para colocações mas ninguém 

cogitou interesse, votação aberta, por maioria presente foi eleito para Presidente do 

Conselho FUNDEB, Prof. Dante e Vice Presidente Diretora Célia, também na 

concordância de todos, assumiu como Primeira Secretária Ana Cláudia Zanin e 

Segunda Secretária Daniele Ferreira, mesa diretora composta..A palavra foi aberta a 

todos os presentes na reunião e cada conselheiro pôde dar sua mensagem, todo o 

Conselho FUNDEB agradece imensamente a dedicação e comprometimento do Sr. 

Paulo Sérgio Moreira e Prof. Kleber de Carvalho.  A conselheira Lúcia pediu a palavra 

perguntando se os ofícios sobre a tabela de progressões e a necessidade de 

capacitação aos conselheiros, enviados em dezembro teriam sido respondidos pela 

SEMEC, infelizmente não, é preciso que haja mais atenção com os Conselhos. O 

Presidente Dante com o apoio da maioria pediu que seja feita a reiteração dos 

mesmos com um prazo a ser cumprido porque todas as demandas que chegam aos 

conselhos também devem ser respondidas a termo. Sem mais para o momento, eu, 

Profª Cláudia Maria R. P. Costa, Auxiliar Administrativa, lavrei a presente ata que após 

lida e aprovada pelos presentes será assinada pelo Presidente. 

 

 


