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ATA ELEIÇÃO Nº 04/2023 
 
ATA DE ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS PÚBLICAS 
DE EDUCAÇÃO BÁSICA - SECUNDARISTAS, INDICADOS PARA COMPOSIÇÃO DO 
CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB DO MUNICÍPIO 
DE PEDERNEIRAS, PARA O QUADRIÊNIO 2023/2026. 
   
Aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, às 09:30hs, por ocasião da pandemia 
ocasionada pelo novo coronavírus, reuniram-se virtualmente na sala virtual do Google Meet, os 
representantes dos estudantes das entidades secundaristas, indicados pelas escolas públicas de educação 
básica, para eleição de um membro titular, representante do segmento dos estudantes das escolas 
secundaristas de educação básica pública, para participação no Conselho de Acompanhamento e Controle 
Social do Fundeb (CACS-Fundeb), quadriênio 2023  a  2026. Estavam também presentes a Sra. Cláudia 
Marisa Melozi Gregolin, Secretária Municipal de Educação, Sr. Carlos Alberto Pompolin, contador da 
Secretaria Municipal de Educação, e a Sra. Isabel Aparecida Biazotto Frascareli, Coordenadora 
Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação. Foi designada para conduzir a eleição a Sra. Cláudia 
Marisa Melozi Gregolin, que ressaltou a importância da participação no CACS-Fundeb, como Controle 
Social na aplicação dos recursos repassados à conta do Fundo, destacando ainda que a participação no 
Conselho é relevante trabalho social gratuito. Enfatizou ainda que esta segunda eleição é necessária para 
adequar o Conselho de acordo com as exigências contidas na Portaria FNDE nº 808 de 29/12/2022, a qual 
veda a participação neste mandato, de conselheiro que tenha participado do conselho no mandato anterior. 
No caso, a conselheira Cátia Silene Stevanato Giatti que participou do mandato do Conselho anterior foi 
destituída, devendo ser substituída imediatamente. Frisou ainda que a eleição da conselheira suplente Nilza 
de Matos Aguiar será mantida, pois não há óbice para sua participação no conselho, segundo os 
normativos da referida resolução. Após essas considerações iniciais, procederam-se aos debates e 
esclarecimentos necessários, culminando com as eleições que apresentou o seguinte resultado: 
 

Nome Ocupação 
Fabrício Fernandes Terruel Titular 
Nilza de Matos Aguiar Suplente 

 
Agradecendo a presença de todos, foi encerrada a presente reunião, às 09:44 hs, e nada mais tendo a 
acrescentar redigi a presente ata. Anexa a esta Ata, seguem os prints das telas com o nome e telefone dos 
presentes, bem como dos votos efetuados por cada participante. 
 
Pederneiras, 09 de março de 2023. 
 
1 - Cláudia Marisa Melozi Gregolin (14) 98183-8973 
 
2 - Isabel Aparecida Biazotto Frascareli (14) 98114-8513 
 
3 – Carlos Alberto Pompolin (14) 98108-4861 
 
4 – Fabrício Fernandes Terruel (14) 99757-1130 
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