
Aos onze dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às 14 horas, foi realizada a plenária 
do conselho municipal do CACS/FUNDEB. Os trabalhos foram realizados remotamente, via 
IVIEET através da plataforma GOOGLE, gravados e armazenados em arquivo próprio. 

O conselheiro Fabiano Aparecido de Andrade fez as vezes de mediador. Iniciou apresentando 
os integrantes e os setores que os mesmos representam: 

Estiveram presentes ao pleito: Denis dos Santos Pescuma (titular), Mariana de Menezes 
Guedes (suplente), Fabiano Aparecido de Andrade (titular), Eliane Domingos Cruz (suplente), 
Marta Rosa Lima (titular), Camila de Souza Spinucci (titular) Renata Patelli Basso (suplente), 
Elaine de Fátima Souza (titular) Marta Deise Alves (suplente). Nanei Aparecida Lorenço 
Bueno (titular), Cristiane Regina da Silva Santos (suplente), Luan Gonçalves Negrão (titular), 
Mareia de Souza Antonio (suplente), Adriane Ávila Nogueira (titular), Suely Negreiros 
(suplente), Tiago Garcia (titular), Ana Cristina dos Santos Rocha (suplente). Carolina 
Aparecida Mendes Araujo (suplente). 

Estiveram ausentes: Ariana Siqueira de Magalhães (suplente), Vagner Pinheiro (suplente), 
Sibeie Tavares Jubilado (suplente), Aline Martins (suplente), Marilene Palharim Batista 
Moreira (suplente), Frederick Merten (titular), Ana Claudia Fadigatti (titular), Francisco 
Matioli (suplente). 

Logo em seguida passou a palavra à conselheira Eliane Domingos Cruz que fez o uso da 
palavra acerca da importância do conselho do CACS/FUNDEB. 

Inicia-se então o pleito para eleger o conselho diretivo, as vagas a serem preenchidas: 
Presidente, Vice-Presidente e Secretária (o). Foram colocadas a todas as regras para a 
votação, que se deu de forma aberta. 

Candidataram-se ao cargo de Presidente as conselheiras Marta Lima Rosa e Nanei Aparecida 
Lourenço Bueno Martins. De acordo com os conselheiros, a vencedora foi MARTA LIMA 
ROSA, por 6 votos a 5 de Nanei Aparecida Lourenço Bueno Martins. Na sequência da plenária 
o cargo a ser votado foi o de vice-presidente. Houve apenas uma candidata, a conselheira 
Nanei Aparecida Lourenço Bueno Martins que venceu por unanimidade. Logo após o cargo a 
ser preenchido foi o de secretária (o). Houve apenas uma candidata, a conselheira Eliane 
Domingos Cruz, que venceu por unanimidade. 

O conselho diretivo foi formado de forma tranquila e mantendo a lisura. Não foram 
registrados nenhum tipo de apontamento, a eleição dos conselheiros foi soberana. 

Registra-se então que: Marta Rosa Lima tornou-se presidente do conselho; Nanei Aparecida 
Lourenço Bueno Martins tornou-se vice-presidente do conselho; Eliane Domingos Cruz 
tornou-se secretária do conselho. 

O conselheiro Fabiano Aparecido de Andrade pediu a presidente que fizesse um discurso de 
posse. Aceito de pronto, Marta Rosa Lima fez um discurso simples e objetivo: 

"Quero agradecer a oportunidade, ser conselheira do conselho CACS/FUNDEBé uma enorme 
responsabilidade. Quero que haja transparência em todos os momentos. Muito obrigada a 
todos." 

Sem nenhuma objeção apontada por parte dos conselheiros, foi encerrada a plenária. 



Retificação: A pedido do conselheiro Denis Pescuma, foi feito uma retificação oral sobre a 
conselheira Mariana que não estava lotada no gabinete e sim como poder público, como 
disse o conselheiro Fabiano Aparecido de Andrade. Plenária encerrada às 14h40min-
Transcrita por mim, Fabiano Aparecido de Andrade conforme a seguir assinado j 


