Ata de vídeo reunião da eleição dos membros dos representantes de
Diretores de Escolas Particulares 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 9 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 Particulares 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:
Fundação Barra Bonita de Ensino – FUNBBE: Gersony Aparecida
Rizzatto Bassetto e Amanda Bressanin Paviani.
Cooperativa Educacional de Barra Bonita – COEBB: Aida Maria
Arroyos e Eliane Aparecida Colla Medri Carbo.
Dando início aos trabalhos o Secretário Municipal de Educação, Sr.
Gustavo
Felix
Marçon
falou
sobre
a
importância
desta
representatividade junto ao CME, e que infelizmente a maioria
das escolas particulares não indicaram ninguém para representá-las,
justificando estarem sem tempo, ficando aqui registrada minha
indignação. Na sequência informou sobre o objetivo geral 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, enaltecendo mais uma vez a importância da cadeira
representada pela rede privada junto ao Conselho. Na sequência
deixou a palavra em aberto às participantes, tendo a Profª Eliane
agradecido sua participação no final do atual mandato, pois era
membro suplente, tendo sempre realizado reuniões com as escolas
privadas para por a par das decisões quanto ao retorno das aulas às
demais escolas, que ficou muito feliz em contribuir com as decisões do
Conselho, mas que achava importante a mudança nesta
representatividade, dando oportunidade ao representante da outra
escola presente. O Secretário agradeceu as palavras da Conselheira
Eliane e perguntou se mais alguém gostaria de se manifestar. Como
não houve manifestação, e como houve apenas 02 representantes de
cada escola, pediu opinião se a eleição seria por voto ou escolha. Na
opinião da Profª. Eliane, mais uma vez disse que seria interessante
ficar um representante de cada escola. A Profª Aida falou da
importância da rede particular em participar do Conselho, e
parabenizou os trabalhos desenvolvidos pela Conselheira Eliane que
está encerrando o mandato, junto com os demais conselheiros, de sua
participação ativa representando a COEBB e lutando pelo retorno das

aulas no Município. Na sequência, as Professoras Gersony e Amanda
também se colocaram à disposição do Conselho. A Profª Gersony disse
que foi muito bom a volta presencial dos alunos, que a escola está
seguindo todos os protocolos de segurança, e que não houve nenhuma
ocorrência de Covid naquela U.E. O Secretário disse que o assunto
pandemia ainda será muito discutido para analisar a volta das aulas
nas demais escolas do Município, sempre priorizando a saúde e
segurança dos alunos e profissionais da educação, uma vez que há
relatos de uma terceira onda pelos órgãos de saúde. A Profª. Amanda,
como representante de escola particular, também se posicionou
dizendo que acha importante a voz da escola particular na área
educacional junto ao Conselho. A Profª Aida perguntou ao Secretário
sobre as cadeiras que compõem o Conselho, tendo sido informada que
são representantes indicados pelas Pré-Escolas Municipais, Professores
do Ensino Fundamental, diretores de escolas públicas do Município e
Associação Amigos de Pais e Mestres (APM), também através de
Assembleia de eleição/escolha. Com relação às cadeiras representando
a SEMED seria indicada por ele, e da Comunidade pelo Poder Executivo.
Após, tendo sido optado a realização de eleição, foi enviado “link” via
chat aos presentes para votação. O Secretário ficou feliz pelo resultado,
dizendo que era o esperado. Cada um votou em si mesmo, mas
infelizmente podemos eleger apenas uma titular e uma suplente. O
Secretário deixou em aberto a palavra novamente. A Profª Aida disse
que indica a Profª Eliane como titular, devido a mesma ter realizado
um bom trabalho nos últimos meses, dizendo que ela está bem
estruturada para a função. A Profª Gersony indicou a Profª Amanda,
dizendo ser a mesma uma pessoa jovem, esforçada e inteligente, como
titular ou suplente. O Secretário disse que para este mandato serão
criados grupos de trabalhos, que as reuniões são bimestrais, e que
devido a pandemia foram mensais, quinzenais e até semanais devido
a urgência dos assuntos. Que o Conselho fornece declaração aos
membros durante o período de participação junto às reuniões, para
apresentação junto às escolas que são lotados. A Profª Amanda disse
que em sua opinião pode participar tanto como titular ou suplente.
Houve empate na eleição e depois a escolha por interesse, ficando a
seguinte composição:
Titular: Amanda Bressanin Paviani.
Suplente: Eliane Aparecida Colla Medri Carbo.
Não houve manifestação contrária de impugnação ao processo eletivo
via “chat”, dando por encerrado o processo de eleição. Após, as
professoras foram parabenizadas pelos participantes, e a Profª Aida
pediu a Conselheira Amanda, ora eleita, para que continuasse a passar
os assuntos discutidos aos gestores das escolas particulares do
Município. O Secretário informou ainda, que seria formado um grupo
de “whatsapp” e pediu permissão às conselheiras eleitas para inclusão.
Na sequência, as Conselheiras eleitas agradeceram a todos pela
oportunidade. A Profª Gersony também agradeceu pela participação e

se colocou à disposição. Não havendo mais manifestação o Secretário
de Educação, Sr. Gustavo Felix Marçon, deu por encerrada a vídeo
reunião também parabenizando e desejando sucesso as novas
integrantes do CME para o biênio de 2021/2023. Nada mais havendo
a tratar a VR foi encerrada, Eu, Mariza Ivanete Guiraldello De Paula,
Equipe Técnica da SEMED, redigi e lavrei 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.

