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EDITAL Nº 03/2022 - CACSFUNDEB 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO RESULTADO DAS ELEIÇÕES – 2022 

 

O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – CACSFUNDEB do 

Município de Caraguatatuba, por sua comissão responsável pelo estudo e elaboração do edital de 

chamamento para a eleição da composição do CACSFUNDEB nomeada pela Portaria nº 01, de 19 

de outubro de 2022, usando das atribuições legais que lhe são conferidas, em especial o disposto na 

Lei Municipal nº 2.547, de 03 de março de 2021, FAZ SABER a todos os interessados, em especial 

representantes dos professores de educação básica; representantes dos técnico-administrativos das 

escolas públicas; representantes dos pais de alunos da educação básica pública; representantes dos 

estudantes de educação básica pública; e, representantes da organização da sociedade civil, os 

resultados das eleições realizadas no dia 23/03/2022, conforme segue: 

 

I - Representantes dos professores de educação básica pública: SEVERO HENRIQUE 

ORTIZ com onze (11) votos fica eleito como titular; EDSON SANTOS DE CARVALHO com 

cinco (05) votos fica eleito com suplente. Ficando os demais candidatos subsequentes numa lista de 

espera, conforme os votos computados individualmente: MARIA DE CASSIA BRENELLI 

REGINA com três (03) votos e FABIO MARCELO DOS SANTOS LIMA com um (01) voto. 

 

II - Representantes dos técnico-administrativos das escolas públicas: EDY LEMES com dez 

(10) votos fica eleita como titular; VICTOR HUGO MENDES DE ALENCAR com um (01) voto 

fica eleito como suplente. 

 

III - Representantes dos pais de alunos da educação básica pública: ANA PAULA OTTONI 

com cinco (05) votos fica eleita como titular; JOSIELE MARIANO DA SILVA com três (03) 

votos fica eleita como titular; DAYANA LIMA GOMES DE MORAIS com dois (02) votos fica 

eleita como suplente; e, FÁTIMA APARECIDA CAMILO MENINO com um (01) voto fica 

eleita como suplente. Ficando os demais candidatos subsequentes numa lista de espera, conforme os 

votos computados individualmente: ROGERIO GROSSI DE BRITO com um (01) voto e 

LUCIANA DO NASCIMENTO SANTOS com um (01) voto. 
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IV – Representantes dos estudantes de educação básica pública sendo 1 (um) indicado pela 

entidade de estudantes secundaristas: GIOVANA GONZAGA LEITE  com cinco (05) votos 

fica eleita como titular; GUINIVERE LAIS BINDER PEREIRA LEITE com três (03) votos fica 

eleita como titular; EMERSON EDGAR APARECIDO DOS SANTOS com dois (02) votos fica 

eleito como suplente; RAFAEL DA SILVA FARIA com dois (02) votos fica eleito como suplente. 

Ficando a candidata MYRELLE GOMES RODRIGUES com um (01) voto, numa lista de espera 

conforme o voto computado. 

 

V - Representantes da organização da sociedade civil: MARCELO HENRIQUE BARBIERI 

BOCATO com um (01) voto fica eleito como titular; FABIA NAKANE BOCATO com um (01) 

voto fica eleita como titular; FABIANA EVANGELISTA DA SILVA com um (01) voto fica 

eleita como suplente; JOÃO HENRIQUE NAKANE BOCATO com um (01) voto fica eleito 

como suplente, conforme os números de votos computados individualmente e o critério de 

desempate com a preferência do candidato de idade mais elevada. Ficando os demais candidatos 

subsequentes numa lista de espera, conforme os votos computados individualmente: MARCOS 

FELIPE NAKANE BOCATO com um (01) voto e MARCELA NAKANE BOCATO com um (01) 

voto. A Candidata ANDRESSA ABREU NUNES não obteve nenhum voto. 

 

VI – Os casos omissos foram analisados pela comissão responsável pelo estudo e elaboração do 

edital de chamamento para a eleição da nova composição que conduzirá o processo eleitoral e pelo 

Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – CACSFUNDEB do Município 

de Caraguatatuba. 

 

VII - Para conhecimento de todos os interessados, este edital será expedido e publicado na 

Imprensa Local, devendo ser divulgado em todos os estabelecimentos da Rede Municipal de 

Educação, bem como na sede da Prefeitura, na sede da Secretaria Municipal de Educação e em 

outros locais públicos, de forma a ter ampla divulgação. 
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VIII - A divulgação deste Edital e atos das Eleições do CACSFUNDEB será publicada no Portal da 

Prefeitura de Caraguatatuba e dos Conselhos, na página Internet da Prefeitura de Caraguatatuba: 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/servicos/servicos-ao-cidadao/conselhos/fundeb/. 

 

Caraguatatuba, 24 de novembro de 2022. 

 

 

Comissão Responsável pela organização do pleito eleitoral do  
Conselho CACSFUNDEB para o mandato de 2022/2026  

Portaria nº 01, de 19 de outubro de 2022 
 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/servicos/servicos-ao-cidadao/conselhos/fundeb/

