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Aos cinco dias do mês de março de dois mil e vinte, ás dezenove horas, tendo 

como local a Escola Municipal Professor Rubens Amélio Bonatto, teve inicio a 

Assembleia Geral Ordinária da Associação de Pais, Mestres e Funcionários da 

Escola Municipal Professor Rubens Amélio Bonatto, convocação por edital 

18/02/2020, para tratar das seguintes deliberações: Prestação de Contas da 

atual diretoria; Apresentação de Chapas/ Eleição e posse da nova diretoria da 

Entidade, para um mandato de dois anos. Assumiu a condução dos trabalhos a 

presidente da APMF Cristina Ramos de Souza, que deu início a Assembleia 

agradecendo a presença dos pais, direção, professores, funcionários e demais 

presentes, ressaltando a importância da participação de todos. Convidou a 

Senhora Eleni maria Moroni Froza para secretariar a Assembleia, ficando assim 

composta a mesa. Em seguida foi efetuada a prestação de conta da APMF do 

exercício anterior, sendo aprovada pela Assembleia. Na sequência aconteceu 

comentários sobre as principais funções que a Associação desenvolverá dentro 

da escola, que será ajudar a direção, professores e funcionários a atingir os 

objetivos dos projetos educacionais e pedagógicos, bem como a de arrecadar e 

gerir os recursos da entidade. Continuando agradeceu a Diretora anterior, que 

trabalhou por um período de dois anos. Em seguida apresentou a chapa única 

que se inscreveu para este pleito. Conforme previsto no Art. 35 2º do estatuto 

vigente, colocou em votação pela assembleia, por aclamação , a chapa única 

inscrita, que foi eleita de forma unanime pelos presentes na assembleia, e que 

ficou assim constituída : Presidente Cristiane Ramos de Souza, brasileira, 

casada, natural de Francisco Beltrão, Paraná, nascida em11/01/1979, com a 

profissão de esteticista, portadora do RG nº 7.093.676-3 e CPF nº 042.572.989-

36, residente na rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 36  Bairro Centro, CEP 

85601-030, telefone 3524-2336 / 988205525, residente na cidade de Francisco 

Beltrão, Paraná. Vice presidente João Rosa da Silva, brasileiro, casado, natural 

de Santa Izabel do Oeste, Paraná, nascido em 13/04/1980, com a profissão de 

mecânico, portador do RG nº 8.230.814-8 e CPF nº 025.709.389-39 residente na 

rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 36 Bairro Centro, CEP 85601-030, 

telefone 3524-2336 / 999797718, residente na cidade de Francisco Beltrão, 

Paraná; Secretária : Eleni Maria Moroni Froza, natural de Marmeleiro, Paraná, 

brasileira casada, nascida em 02/02/1967, com a profissão de professora, , RG 

nº 4.467.292-8 e CPF nº 643.881.909-34, residente na rua Santo Antônio nº 640, 

Bairro Cristo Rei, CEP 856022.000, telefone 999026945, residente na cidade de 

Francisco Beltrão, Paraná; segunda secretária : Elisangela Liane Santin 

Belaver, natural de Francisco Beltrão , Paraná, nascida em 22/03/1975, com a 

profissão de Professora, portadora do RG nº6.776.703-9 e CPF nº 016.155.879-

85, residente na linha Rio Tuna, nº 180, CEP 85.602-000, telefone 

999161160.Tesoureiro : Miguel da Rosa da Silva, brasileiro, casado natural de 



Ampére, Paraná, nascido em 23/04/1976 com a profissão de Departamento de 

Gerente de Qualidade, portados do RG nº6.499.490-5 e CPF nº 839.819.269-00, 

residente na rua São Miguel, nº 175, bairro Cristo Rei, CEP 85.602-400, telefone  

988112244, residente em Francisco Beltrão, Paraná; Segundo tesoureiro 

Kassiane Cristina Wronski Bonetti, natural de Francisco Beltrão, Paraná, 

nascida em 16/01/1986, com a profissão de professora, portadora do RG 

nº8.382.061-6 e CPF nº 009.648.319-96, residente na rua Dois Vizinhos, nº 42, 

no bairro Alvorada, CEP 85.601-460, telefone 988274543 / 35248425, residente 

na cidade de Francisco Beltrão, Paraná; Conselho Deliberativo e Fiscal : 

Representando os pais Marisane Trisca, brasileira, separada, natural de 

Francisco Beltrão , Paraná, nascida em 22/08/1973, exerce a profissão de 

professora, portadora do RG 6.146.963-0 e CPF 020.191.969-99, residente na 

rua Santo Inácio de Loyola, S/N, bairro São Miguel, CEP  85.602-310               

Telefone 988219070, residente  na cidade de Francisco Beltrão, Paraná; Ilson 

Luiz de Ros, brasileiro, união estável, natural de Francisco Beltrão , Paraná, 

nascida em 14/03/1973, com a profissão de Agricultor e Jardineiro, portados do 

RG nº 5.822.371-9 , CPF nº963.919.289-91, residente na rua Abdul Sebastião 

Phollmann, numero 1.194, Bairro Cristo Rei, CEP 85602-280, telefone 

999344297, residente na cidade Francisco Beltrão, Paraná; Roberto Luiz 

Marmentini Casado, brasileiro natural de São Paulo, nascido em 23/12/1978, 

com a profissão de Funileiro, portador do RG nº 7.227.267-6 e CPF nº 

032.467.539-97, residente na rua Professor Canisio Hillebrand, número 736, 

bairro Cristo Rei, CEP 85.602-240, telefone 988137513, residente na cidade de 

Francisco Beltrão, Paraná; Elizete Glória Stella, brasileira, separada, natural de 

Francisco Beltrão , Paraná, nascida em 30/08/1974, com a profissão de 

cuidadora de crianças, creche particular, portadora do RG nº 691.480-1 e CPF 

955.339.079-04, residente na rua  santa Terezinha, número 90, bairro Cristo Rei 

, CEP 85.602270, telefone 999320805, residente na cidade de Francisco Beltrão 

; Representante dos professores : Marli Salete Marca , brasileira, divorciada, 

natural de Erechim, Rio Grande do Sul, nascida em 18/04/1969, com a profissão 

de professora, portadora do RG 4.266.432-3 e CPF nº 718.247.159-00, residente 

na rua Sete de Setembro nº 105, no bairro Cristo Rei, CPF 85.602-040, telefone 

999142826, residente na cidade de Francisco Beltrão , Paraná; Irene Krajewski 

de Luca Oliveira, brasileira, casada natural de Francisco Beltrão, Paraná 

nascida em 03/01/1970, com a profissão de professora, portadora  do RG nº 

6.694.917-6 e CPF 839.810.049-49,  residente na rua Santo Antônio , numero 

189, bairro Cristo Rei CPF 85.602.000, telefone 999216319, residente na cidade 

de Francisco Beltrão, Paraná; Representantes dos funcionários : Adriana Cirino 

Marmentini, brasileira casada, natural de Realeza, Paraná, nascida 

em18/01/1981, com a profissão de Auxiliar de Serviços Gerais, portadora do RG 

nº 13.138.742-3 e CPF 658.454.632-20, residente na rua professor Canisio 

Hillebrand nº 736, bairro Cristo Rei CEP 85.602-240, telefone 988151915, 

residente na cidade de Francisco Beltrão , Paraná; Marli Terezinha da Silva 

Alves, brasileira, viúva natural de Francisco Beltrão, Paraná, nascida em 

08/01/1968,  exercendo a profissão de Auxiliar de Serviços Gerais (cozinheira) 

portadora do RG nº 6.676.003-0 e CPF 955.342.969-68, residente na rua 

Prudente Albuquerque nº 35, bairro Cristo Rei, CPE 85.602-590, telefone 

999285451, residente  na cidade de Francisco Beltrão, Paraná. Na sequência foi 



indicada pela Assembleia, o membro do Conselho  deliberativo e fiscal eleito, 

que juntamente com o Presidente e Tesoureiro, autorizarão  os investimentos e 

pagamentos através de cheques nominais, cujos valores ultrapassarem 03 (três)  

salários mínimos vigentes, deverão ser autorizados somente pelo presidente e 

tesoureiro; as despesas da APMF acima de 03 (três) salários mínimos vigentes, 

deverão ser autorizadas, conforme artigo 8º e 20º do estatuto da APMF, Sr Ilson 

Luiz de Ros , acima qualificado. Desde já ficam estabelecidos limites para 

movimentação financeira conforme segue: as despesas da APMF até o limite de 

03 (três) salários mínimos vigentes, serão autorizados somente pelo  presidente 

e tesoureiro; as despesas da APMF acima de 03 (três) salários mínimos 

vigentes, deverão ser autorizados ouvindo o Conselho Deliberativo e Fiscal em 

Assembleia Geral. A diretoria da APMF que hoje encerra o mandato, tem o prazo 

de até 05 (cinco) dias uteis para prestação de contas de sua gestão a nova 

diretoria em reunião, que deverá ser marcada. A chapa acima eleita foi 

empossada pelo presidente da APMF, cujo mandato hoje se encerra a Senhora 

Cristiana ramos de Souza, para um mandato de 02 (dois) anos. Nada mais 

havendo a registrar encerra-se a presente ata que foi lavrada por mim Marivete 

Bigolin e assinada pelos presentes. 


