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ATA DA REUNIÃO FUNDEB 

Ao primeiro dia do més de abril de dois mil e vinte e um, às dez horas da manha, 

reuniram-se pela plataforma Meet para Reunião Ordinária os membros do Conselho 

FUNDEB estão presentes o Presidente Interino Prof. Dante José Canella Olivas, Vice 

Presidente Interina Celia Regina Marcos dos Santos, Ana Cristina Gonçalves Nogueira 

Prado, Darina Coelho de Oliveira Prado, Rosimeire Ferreira da Cunha Dias, 

Alessandra Maria da Silva Alves Luz, Maria José da Silva Tabaco, Nicolas Gonçalves 

Amorim da Silva, Joäo Bosco Felix, Anderson Luiz Mendes, André Rubens do Prado, 

Cláudia Regina Lombardi e Elizabete Teixeira de Siqueira Santos. Ana Cláudia Zanin 

Cocenza justificou sua ausência, também justificaram ausência Vitor Almeida, Natália 

Moura, Fábio Dias Simas e Lucia Helena Passos Rangel. Está presente representando 

a SEMEC, o Secretário de Educação Prof. José Farouk Raffoul Mokodsi. Hoje faremos 

a POSSE do novo conselho de acordo com a última Portaria n°251 do dia 30.03.2021 

para atender a Nova Lei do FUNDEB. O Presidente Interino abriu a reunião com treze 

participantes presentes, minutos após quinze participantes online, deu boas-vindas

aos novos e antigos conselheiros para o quadriênio 2021-2024, foi feita a leitura da 

Nova Portaria com suas representações. O Secretário de Educação deu boas vindas e 

desejou um feliz trabalho se colocando à disposição em atender as possiveis dúvidas 

dos conselheiros. Agradecimentosa todos que trabalham com as politicas públicas e 

dedicam seu tempo de forma voluntária defendendo um ensino público de qualidadee 

uso correto dos recursos. A portaria na integra será enviada por e-mail a todos os 

conselheiros e também será postada no site PMC juntamente com as atas, o site já 

está voltando à ativa. Para atender a Nova Lei hoje também será realizada nova 

ELEIÇÃO, temos quórum necessário e após solicitação anterior de interessados à 

composição da nova mesa diretora, ninguém se pronunciou novamente. Os nomes do 

Prof Dante e Diretora Célia continuam disponiveis aos cargos, palavra aberta a todos, 

ninguém se manifestou. Votação aberta, cada conselheiro pôde dar seu voto, por 

unanimidade os dois nomes forem eleitos: Presidente Dante José Canella Olivas e 

Vice-presidente Célia Regina Marcos dos Santos, eleitas para primeira Secretária Ana 

Cláudia Zanin Cocenza e segunda Secretária Darina Coelho de Oliveira Prado. 

Lembrando que a luta é grande, ainda mais diante de uma pandemia, a renovação e 

eleição a tempo de atender as novas exigências da Lei foi muito dificil, mas todos 
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empenhados conseguimos concluir com éxito e transparência. Palavra aberta, todos 

tiveram a oportunidade de dar suas considerações finais e agradecemos o 

fornecimento da assist�ncia elêtrica por parte da SEMEC à Casa dos conselhos, onde 

os três Conselhos da Educação, CME, CAE e FUNDEB estão lotados e ao todo são 

quinze conselhos constituidos que foram atendidos. Nada mais havendo a tratar, eu, 

Prof.a Cláudia Costa, designada Auxiliar administrativa deste Conselho, lavrei a 

presente ata que após lida e aprovada por todos será assinada pelo Presidente 


