Ata de vídeo reunião da eleição dos representantes de Professores do
Ensino Fundamental 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 9:30 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 dos Professores do Ensino Fundamental 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 as seguintes representantes:
EM. Prof. Ricieri Moratelli: Adriana Aparecida Tozelli Ferraresi e
Alcenira Berto.
EMEF. Profª. Alzira Kruger Guther: Fabiana Frolini Marques
Mangili e Sirlene Graciano Lodi.
EMEF. Dr. Fernando Costa: Jucely Aparecida Garcia dos Santos e
Silvana Maria Olenk Rodrigues Bueno.
EMEF. Prof. Reverendo Gutenberg de Campos: Olga Angélica
Mendes de Oliveira e Raquel Rosana da Silva Mantovanini.
EMEF. Profª. Mariana Gonçalves Dias: Não houve participante.
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 e informou
que o atual mandato se encerra em 16/05/2021, que foi realizada
uma reunião de encerramento no dia 07/05/2021 com os atuais
Conselheiros, e que os membros ora eleitos cumprirão um mandato
de 02 anos, a partir de 17/05/2021. Na sequência, deu abertura para
perguntas e dúvidas sobre o funcionamento do Conselho, e como não

houve manifestação, enviou um “link” via chat aos presentes para
votação. Foram eleitas como membro titular, a Profª. Fabiana
Frolini Marques Mangili e como suplente a Profª. Jucely
Aparecida

Garcia

dos

Santos.

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, deu as boas vindas as Conselheiras eleitas dizendo que
o cenário da pandemia exige uma participação atuante sobre o
retorno às aulas, esperando poder contar com o apoio das novas
conselheiras. 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
Fabiana ora eleita, agradeceu a confiança das colegas de trabalho
dizendo que estará exercendo sua função da melhor forma possível,
se colocando à disposição. A Conselheira Jucely também agradeceu a
confiança de todos dizendo que leciona há 40 anos, anos esses de
trabalho árduo voltado à educação e que sua prioridade é sempre
procurar melhorar e adquirir novos conhecimentos, e também se
colocou à disposição do CME, podendo também ser incluída no grupo
de “whatsapp”. As conselheiras foram parabenizadas pelos presentes,
pelo

Secretário

Prof.

Gustavo,

que

solicitou

as

mesmas

que

mantenham contato com os professores do Ensino Fundamental e
que tragam as pautas para serem discutidas com os demais
Conselheiros. Informou ainda, que será feito uma página no site da
Prefeitura Municipal para constar todas as informações do CME. Não
havendo mais manifestação o Secretário de Educação, Sr. Gustavo
Felix Marçon, deu por encerrada a reunião parabenizando as
Conselheiras mais uma vez e desejando bom trabalho as mesmas.
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.

