
 

Ata de vídeo reunião da eleição dos membros dos Diretores de 
Escolas Públicas do Município da Estância Turística de Barra Bonita/SP 

para o Conselho Municipal de Educação – CME. 

 

 Aos 12 dias do mês de maio de 2021, às 8 horas, foi realizada 

uma vídeo reunião pelo Secretário Municipal de Educação, Sr. 

Gustavo Felix Marçon, com acompanhamento pela Equipe Técnica da 

SEMED, representada pela Sra. Mariza Ivanete Guiraldello De Paula, 

para a Assembléia de Eleição/Escolha dos representantes dos 

Diretores de Escolas Públicas do Município, que irão compor o 

Conselho Municipal de Educação – CME, através de votação “on line” 

para o biênio 2021/2023, de acordo com o inciso IV, do artigo 2º, da 

Lei nº 1.933/98. Estiverem presentes na VR os seguintes 

representantes: 

ETEC. Comendador João Rays: Eliana Dalavale Fabretti e Natália 

Samira Pereira Murbach. 

EE. Cônego Francisco Ferreira Delgado Jr: Ângela Maria Figueira 

Zignani e Alessandra Ortigosa Aro. 

EE. Laurindo Battaiola: Marta Cristina Alexanbdrini e Márcia Eliza 

Avoleta. 

EE. Profª. Maria Luiza Ferreira Zambelo: Ana Paula Bressan Alves 

e Patrícia Melina Teixeira Capelazzo. 

CEMEI Adelaide Reginato de Lima: Fátima Aparecida Vieira da 

Silva. 

CEMEI Pref. Antonio Osvaldo De Luca: Márcia Helena Martini 

Sargentin. 

CEMEI Grilo Falante: Adriana Ortigosa Rodrigues Garcia.  

CEMEI Profª. Mercedes Lopes De Marchi: Patrícia Nahum do 

Amaral. 

EMEF. Prof. Alberto Arradi: Giovana Ap. Capeloci Bressanin. 

EMEF. Profª. Alzira Kruger Guther: Cristina de Lourdes dos 

Santos. 



EMEF. Dr. Fernando Costa: Valéria Rosimeire Vicentin Moscato e 

Alessandra Colombo. 

EMEF. Profª. Mariana Gonçalves Dias: Ana Maria Bérgamo. 

EMEF. Prof. Reverendo Gutenberg de Campos: Valéria Maria 

Grainsfinberg Cervati e Letícia Perez. 

EM. Prof. Ricieri Moratelli: Tânia Maria Ziglio. 

Dando início aos trabalhos o Secretário Municipal de Educação, falou 

sobre os principais objetivos do CME, sobre as principais funções e 

atribuições que os Conselheiros eleitos terão no decorrer do mandato, 

com a apresentação de “slides”. Falou ainda, da importância da 

atuação do CME no contexto vivenciado pela pandemia. Houve uma 

solicitação de acesso após o início dos trabalhos, tendo sido negado 

pelo Secretário Municipal de Educação, uma vez que já havia sido 

iniciado o processo de votação. Na sequência foi enviado “link” via 

chat aos presentes para votação. Foi eleita em primeira colocação, 

como membro titular, a Diretora da CEMEI. Profa. Adelaide Reginato 

de Lima, Sra. Fátima Aparecida Vieira da Silva. Houve empate nas 

segundas e terceiras colocações entre as Diretoras Eliana Dalavale 

Fabretti  e Cristina de Lourdes dos Santos. Assim, foi enviado novo 

“link” para desempate, ficando eleita em segunda colocação como 

membro suplente, a Diretora da ETEC. Comendador João Rays, Sra. 

Eliana Dalavale Fabretti. Na sequência, o Secretário compartilhou 

com os presentes o gráfico da eleição e perguntou se todos estavam 

de acordo com o resultado, e se houvesse alguma manifestação 

contrária de impugnação ao processo eletivo, enviaria novo “link” 

para manifestação via “chat”. Aguardou alguns minutos e como não 

houve impugnação, deu por encerrado o processo de eleição. Após, 

falou que os nomes das representantes serão enviadas ao Poder 

Executivo, para nomeação através de Decreto Municipal, para após a 

realização de VR para posse. Disse ainda, que este Conselho sempre 

foi muito atuante em suas ações e que gostaria de poder contar com 

o apoio dos novos conselheiros, que poderão trazer assuntos 



relacionados à educação no Município para a pauta de discussões. 

Informou ainda, que será formado um grupo de “whatsapp” e pediu 

permissão às conselheiras para sua inclusão. Passou a palavra para 

quem quisesse se manifestar. A Conselheira Fátima ora  eleita, disse 

que ficou feliz com sua escolha, agradeceu a todos os presentes, e se 

colocou à disposição para iniciar os trabalhos junto ao CME. Na 

sequência, a Conselheira Eliana também agradeceu a todos pela 

oportunidade, e disse que ficou surpresa com sua escolha, disse 

representar uma escola de ensino profissionalizante há anos no 

Município, e também se colocou à disposição do CME, podendo 

também ser incluída no grupo de “whatsapp”. As conselheiras foram 

parabenizadas pelos presentes, e não havendo mais manifestação o 

Secretário de Educação, Sr. Gustavo Felix Marçon, deu por encerrada 

a reunião também parabenizando e desejando sucesso as novas 

integrantes do CME para o mandato do biênio de 2021/2023. Nada 

mais havendo a tratar a VR foi encerrada, Eu, Mariza Ivanete 

Guiraldello De Paula, Equipe Técnica da SEMED, lavrei e redigi a 

presente Ata que após lida e achada conforme, vai assinada por mim 

e pelo Presidente da Assembléia de Eleição, Secretário Municipal de 

Educação, Sr. Gustavo Felix Marçon. Barra Bonita, 12 de maio de 

2021.  


