
Ata de reunião extraordinária do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação do Município de Bragança Paulista, CACS-FUNDEB, biênio 2021/2023. 

 

 

 

Aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas, nas dependências da 

Secretaria Municipal de Educação, localizada na Travessa da Liberdade, s/n, Jardim Santa Rita de Cássia, 

Bragança Paulista – SP, reuniu-se o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo 

de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação do 

Município de Bragança Paulista – CACS Fundeb. Participaram da reunião: Sérgio José Fagundes Júnior - 

assessor de gabinete da prefeitura de Bragança Paulista, Sérgio da Silva Lima - representante do Poder 

Executivo Municipal; Sílvia Helena Alves de Macedo Sperendio - representante da Secretaria Municipal 

de Educação, Tatiane Feitosa Beltrame - representante dos Diretores das Escolas Básicas Públicas, Paula 

Regina Cardoso Tonon - representante dos Servidores Técnico-Administrativos das Escolas Básicas 

Públicas, Adriana Alves de Oliveira - representante dos Estudantes da Educação Básica Pública Rede 

Municipal de Ensino, José Luis Estevam e Gustavo da Silva Gato - representantes dos Estudantes da 

Educação Básica Pública da Rede Estadual de Ensino (Secundarista), Flávia Gabriela Fajan de Lima - 

representante do Conselho Municipal de Educação e Vanessa Gonçalves Alvarenga - representante do 

Conselho Tutelar. Participaram ainda por meio da plataforma ‘Google Meet” as Conselheiras Vania Roza 

de Lima - representante dos professores da Educação Básica Pública e Vivian Karoline Bastos Leopoldino 

- representante dos Pais de Alunos da Educação Básica Pública. A reunião foi mediada pelo assessor de 

gabinete Sérgio José Fagundes Junior, que agradeceu a participação de todos e abriu os trabalhos 

primeiramente falando sobre o local e o funcionamento do arquivo físico dos documentos referentes às 

reuniões do CACS Fundeb. Na sequência, colocou em pauta os seguintes assuntos: 1. Aprovação do 

regimento interno. Foi feita nova leitura do regimento cuja minuta já havia sido enviada com 

antecedência a todos os Conselheiros do CACS Fundeb. Os Conselheiros presentes observaram um 

conflito no texto quanto à duração do mandato. Feita a correção, o regimento interno do CACS Fundeb foi 

aprovado por unanimidade. 2. Eleição do Presidente e Vice-Presidente. O assessor Sérgio José Fagundes 

Junior explicou as regras para candidatura e concedeu a palavra aos Conselheiros presentes, os quais foram 

espontaneamente se manifestando, alguns para justificar a impossibilidade de assumir tais cargos, outros 

para expressar seu interesse em assumi-los. Houve uma breve conversa entre os participantes. Ao final, a 

eleição teve como únicas candidatas ao cargo de Presidente e vice-Presidente, respectivamente, as 

Conselheiras Tatiane Feitosa Beltrame e Paula Regina Cardoso Tonon, as quais foram declaradas eleitas 

pelos participantes. Houve ainda a aprovação do nome da Conselheira Vania Roza de Lima que 

voluntariou-se a secretariar as reuniões. O assessor Sergio José Fagundes Junior parabenizou as 

Conselheiras e comunicou que o regimento aprovado será oportunamente publicado na imprensa oficial do 

município. 3. Definição do calendário de reuniões para o ano de 2021. Conforme acertado entre os 



participantes, o CACS-Fundeb se reunirá novamente em 2021 nos dias 27 de julho e 29 de outubro, às 9 

horas, na Secretaria Municipal de Educação. O assessor Sergio José Fagundes Junior explicou que 

doravante caberá a Conselheira Tatiane Feitosa Beltrame, como presidente eleita, presidir as reuniões do 

colegiado bem como definir sua pauta. Ele ainda fez questão de esclarecer que está à disposição de todos 

Conselheiros para auxiliar os trabalhos do CACS Fundeb e dirimir possíveis dúvidas. Nada mais havendo a 

tratar, o assessor Sérgio José Fagundes Junior encerrou a reunião agradecendo novamente a todos pela 

participação. E, para constar, lavrou-se esta ata que segue assinada pelo assessor Sérgio José Fagundes 

Júnior, pela presidente do CACS-Fundeb biênio 2021/2022, a Conselheira Tatiane Feitosa Beltrame, e por 

mim, Vania Roza de Lima, que secretariei a reunião. Bragança Paulista, 20 de maio de 2021. 
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