Ata de vídeo reunião da eleição dos membros dos representantes das
pré-escolas do Município da Estância Turística de Barra Bonita/SP
para o Conselho Municipal de Educação – CME.

Aos 11 dias do mês de maio de 2021, às 8:30 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 das pré-escolas 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 das seguintes escolas:
CEMEI Pref. Antonio Osvaldo De Luca: Janete Colonhesi e Fabiana
Torelli.
CEMEI. Profª. Mercedes Lopes De Marchi:

Cléucia Regina

Quinaglia e Alcineide Castro Gusmão.
CEMEI. Profª. Adelaide Reginato de Lima: Angélica C. Fadoni de
S. Cornachim.
Dando início aos trabalhos o Secretário Municipal de Educação, Sr.
Gustavo

Felix

Marçon

falou

sobre

a

importância

desta

representatividade junto ao CME, informando que o atual mandato se
encerra em 16/05/2021, e que os Conselheiros ora eleitos cumprirão
um mandato de 02 anos, a partir de 17/05/2021. Informou também
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. Após, tendo
sido optado a realização de eleição, foi enviado “link” via chat aos
presentes para votação, ficando a seguinte composição:

Titular: Cléucia Regina Quinaglia.
Suplente: Alcineide Castro Gusmão.
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 o Secretário
informou que seria formado grupos de trabalho para este novo
mandato, e também um grupo de “watsapp” para facilitar a
comunicação

entre

os

conselheiros,

pedindo

permissão

às

conselheiras eleitas para inclusão de seus números nesse grupo. Na
sequência,

as

Conselheiras

eleitas

agradeceram

a

todos

pela

oportunidade. 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, 11 de
maio de 2021.

