ATA 01/2021
Aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, na Escola
Municipal de Educação Infantil Cecília Meireles, sito a Rua Mário Quintana
esquina com a Avenida Olavo Bilac, sem número, no Bairro Simões Lopes Neto,
na cidade de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul, às oito horas e trinta
minutos, na sala de professores desta escola, realizou-se a escolha do
representante do segmento dos professores desta escola para composição da
Comissão Eleitoral que dirigirá o processo de eleição de diretores para o mandato
2021-2024 (dois mil e vinte e um-dois mil e vinte e quatro). Nesse sentido,
considerando o disposto no artigo 16, incisos I a III, parágrafo único da Lei nº
4.943 de 25/10/2012, foram escolhidos os professores Florbela Espanca e Mário
de Andrade para comporem a referida comissão. Nada mais havendo a constar
eu, Lima Barreto, secretário desta escola, lavro a presente ata que, depois de
lida, vai por mim assinada juntamente com os demais presentes.
(Todos os professores efetivos assinam esta ata)
…......................................................................................................................
ATA 02/2021
Aos cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, na Escola
Municipal de Educação Infantil Cecília Meireles, sito a Rua Mário Quintana
esquina com a Avenida Olavo Bilac, sem número, no Bairro Simões Lopes Neto,
na cidade de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul, às oito horas e trinta
minutos, na sala de professores desta escola, realizou-se a escolha do
representante do segmento dos funcionários desta escola para composição da
Comissão Eleitoral que dirigirá o processo de eleição de diretores para o mandato
2021-2024 (dois mil e vinte e um-dois mil e vinte e quatro). Nesse sentido,
considerando o disposto no artigo 16, incisos I a III, parágrafo único da Lei nº
4.943 de 25/10/2012, foi escolhido o funcionário Carlos Drummond de Andrade
para compor a referida comissão. Nada mais havendo a constar eu, Lima
Barreto, secretário desta escola, lavro a presente ata que, depois de lida, vai por
mim assinada juntamente com os demais presentes.

(Todos os funcionários efetivos assinam esta ata)
…......................................................................................................................
ATA 03/2021
Aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, na Escola
Municipal de Educação Infantil Cecília Meireles, sito a Rua Mário Quintana
esquina com a Avenida Olavo Bilac, sem número, no Bairro Simões Lopes Neto,
na cidade de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul, às oito horas e trinta
minutos, no saguão desta escola, realizou-se a escolha do representante do
segmento dos pais de alunos regularmente matriculados nesta escola para
composição da Comissão Eleitoral que dirigirá o processo de eleição de diretores
para o mandato 2021-2024 (dois mil e vinte e um-dois mil e vinte e quatro).
Nesse sentido, considerando o disposto no artigo 16, incisos I a III, parágrafo
único da Lei nº 4.943 de 25/10/2012, foi escolhido o Senhor Fernando Pessoa
para compor a referida comissão. Nada mais havendo a constar eu, Lima
Barreto, secretário desta escola, lavro a presente ata que, depois de lida, vai por
mim assinada juntamente com os demais presentes.
(Todos os pais de alunos presentes à reunião assinam esta ata)
…......................................................................................................................
ATA 04/2021
Aos nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, na Escola
Municipal de Educação Infantil Cecília Meireles, sito a Rua Mário Quintana
esquina com a Avenida Olavo Bilac, sem número, no Bairro Simões Lopes Neto,
na cidade de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul, às oito horas e trinta
minutos, na sala de professores desta escola, realizou-se a formação da
Comissão Eleitoral que dirigirá o processo de eleição de diretores para o mandato
2021-2024 (dois mil e vinte e um-dois mil e vinte e quatro) deste Estabelecimento
de Ensino. Dessa forma, considerando o disposto nos artigos 16 a 18 da Lei nº
4.943 de 25/10/2012, a Comissão Eleitoral ficou assim constituída: Florbela
Espanca e Mário de Andrade – representantes dos professores; Carlos
Drummond de Andrade – representante dos funcionários; e Fernando Pessoa –
representante de pais de alunos regularmente matriculados na escola. Ademais,
procedeu-se a escolha do professor Mário de Andrade para presidente e da
professora Florbela Espanca para Secretária desta Comissão Eleitoral. Nada
mais havendo a constar eu, Florbela Espanca, Secretária da Comissão Eleitoral
desta escola, lavro a presente ata que, depois de lida, vai por mim assinada

juntamente com os demais presentes.
(Todos os membros da comissão eleitoral assinam esta ata)
…......................................................................................................................
ATA 05/2021
Aos doze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, na Escola
Municipal de Educação Infantil Cecília Meireles, sito a Rua Mário Quintana
esquina com a Avenida Olavo Bilac, sem número, no Bairro Simões Lopes Neto,
na cidade de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul, às oito horas e trinta
minutos, na sala de professores desta escola, compareceu perante a Comissão
Eleitoral a professora Rachel de Queiroz para realizar sua inscrição no pleito
eleitoral para escolha do diretor desta escola para o mandato 2021-2024 (dois
mil e vinte e um-dois mil e vinte e quatro). Desse modo, a referida professora
entregou a documentação comprobatória da titulação exigida por força do artigo
2º da Lei nº 4.943 de 25/10/2012, bem como seu plano de ação e metas. Nada
mais havendo a constar eu, Florbela Espanca, Secretária da Comissão Eleitoral
desta escola, lavro a presente ata que, depois de lida, vai por mim assinada
juntamente com os demais presentes.
(Todos os membros da comissão eleitoral e a candidata
que se inscreveu assinam esta ata)
…......................................................................................................................
ATA 06/2021
Aos dezessete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, na
Escola Municipal de Educação Infantil Cecília Meireles, sito a Rua Mário
Quintana esquina com a Avenida Olavo Bilac, sem número, no Bairro Simões
Lopes Neto, na cidade de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul, às oito
horas e trinta minutos, na sala de professores desta escola, reuniu-se a
Comissão Eleitoral para verificar e homologar as inscrições recebidas para o
pleito eleitoral de escolha do diretor desta escola para o mandato 2021-2024
(dois mil e vinte e um-dois mil e vinte e quatro). Desse modo, após analisar a
documentação comprobatória e o plano de ação e metas recebidos por parte de
cada candidato, a comissão homologa, por estar de acordo com previsto na Lei
nº 4.943 de 25/10/2012, as inscrições dos seguintes candidatos: Professora
Rachel de Queiroz e Professor Machado de Assis. Nada mais havendo a constar
eu, Florbela Espanca, Secretária da Comissão Eleitoral desta escola, lavro a
presente ata que, depois de lida, vai por mim assinada juntamente com os

demais presentes.
(Todos os membros da comissão eleitoral assinam esta ata)
…......................................................................................................................
ATA 07/2021
Aos dezenove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, na
Escola Municipal de Educação Infantil Cecília Meireles, sito a Rua Mário
Quintana esquina com a Avenida Olavo Bilac, sem número, no Bairro Simões
Lopes Neto, na cidade de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul, às oito
horas e trinta minutos, no saguão da escola, reuniram-se professores,
funcionários e pais para realização de um debate, no qual foi possibilitado, pela
Comissão Eleitoral, aos candidatos ao pleito eleitoral de escolha do diretor desta
escola para o mandato 2021-2024 (dois mil e vinte e um-dois mil e vinte e
quatro), a apresentação de seu plano de ações e metas a ser executado em seu
mandato. Nesse sentido, deu-se início ao debate passando de imediato a palavra
para a candidata Rachel de Queiroz, a qual expôs que (relatar as colocações de
forma pormenorizada). Na sequência, posicionou-se o candidato Machado de
Assis (relatar as colocações de forma pormenorizada). RELATAR DEMAIS
PROCEDIMENTOS E COLOCAÇÕES DE FORMA PORMENORIZADA. Nada
mais havendo a constar eu, Florbela Espanca, Secretária da Comissão Eleitoral
desta escola, lavro a presente ata que, depois de lida, vai por mim assinada
juntamente com os demais presentes.
(Todos os membros da comissão eleitoral e demais presentes
ao debate assinam esta ata)
→ Pode-se fazer um debate por segmento. Contudo, optando-se por esta
forma, há a necessidade de um registro para cada debate realizado.
…......................................................................................................................
ATA 08/2021
Aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, na
Escola Municipal de Educação Infantil Cecília Meireles, sito a Rua Mário
Quintana esquina com a Avenida Olavo Bilac, sem número, no Bairro Simões
Lopes Neto, na cidade de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul, às oito
horas e trinta minutos, na sala de professores desta escola, compareceu perante
a Comissão Eleitoral a professora Rachel de Queiroz, candidata ao pleito eleitoral
para escolha do diretor desta escola para o mandato 2021-2024 (dois mil e vinte
e um-dois mil e vinte e quatro), indicando o professor Castro Alves para atuar

como fiscal do escrutínio eleitoral a ser realizado na data de 24 de novembro do
corrente ano. Nada mais havendo a constar eu, Florbela Espanca, Secretária da
Comissão Eleitoral desta escola, lavro a presente ata que, depois de lida, vai por
mim assinada juntamente com os demais presentes.
(Todos os membros da comissão eleitoral, a candidata e o
professor indicado a fiscal assinam esta ata)
…......................................................................................................................
ATA 09/2021
Aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, na
Escola Municipal de Educação Infantil Cecília Meireles, sito a Rua Mário
Quintana esquina com a Avenida Olavo Bilac, sem número, no Bairro Simões
Lopes Neto, na cidade de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul, às
dezessete horas e trinta minutos, na sala de professores desta escola, reuniu-se,
após término da eleição, a Comissão instalada para conduzir o pleito eleitoral de
escolha do diretor desta escola para o mandato 2021-2024 (dois mil e vinte e
um-dois mil e vinte e quatro), acompanhada dos ficais e demais presentes para
apurar os votos. De imediato, procedeu-se à apuração, sendo que de 203
eleitores aptos a votarem compareceram 179 eleitores. Da contagem dos votos,
chegou-se ao seguinte resultado: a candidata Rachel de Queiroz obteve 47 votos;
o candidato Machado de Assis obteve 118 votos; houve ainda, 10 votos em
branco e 04 votos nulos. Diante da contagem dos votos e atendidos todos os
demais requisitos legais constantes da Lei nº 4.943 de 25/10/2012, que rege as
eleições de diretores das escolas municipais de educação infantil, esta Comissão
Eleitoral constata que foi eleito o professor Machado de Assis com a obtenção de
118 votos para diretor desta escola para o mandato acima referido. Ademais,
essa comissão encaminhará ofício ao Ilustríssimo Senhor Secretário Municipal
de Educação e ao Excelentíssimo Senhor Prefeito comunicando-os do resultado
do pleito eleitoral. Nada mais havendo a constar eu, Florbela Espanca, Secretária
da Comissão Eleitoral desta escola, lavro a presente ata que, depois de lida, vai
por mim assinada juntamente com os demais presentes.
(Todos os membros da comissão eleitoral, fiscais e
candidatos assinam esta ata)
…......................................................................................................................

