
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO COLÉGIO TÉCNICO DE CAMPINAS – 
COTUCA PARA SORTEIO DE NUMERAÇÃO DE COMPUTADORES QUE FORAM DOADOS AOS ALUNOS PELA EMPRESA 
PRIME. Aos 24 de agosto de 2020, com início às 12h, realizada virtualmente, reuniram-se associados e membros do 
Conselho Deliberativo da Associação de Pais e Mestres do Colégio Técnico de Campinas, sob a presidência da 
Professora Vanessa Petrilli Bavaresco, na presença dos seguintes conselheiros e associados: Thaís Estrella de Guzzi C. 
Marciano, Vanessa Petrilli Bavaresco, Eduardo Ferreira e os convidados alunos (as) Nataly Dias Costa e a funcionário 
Ione Pereira de Souza. Profa. Vanessa iniciou a reunião agradecendo a presença da aluna. Esclareceu que a doação 
dos computadores foi feita pela empresa Prime para ser repassados aos alunos e que a APM definiu as regras para a 
entrega na Resolução 01/2020 que foi encaminhada por email aos alunos selecionados junto ao termo de interesse 
de recebimento em doação. Profa. Vanessa agradece a empresa Prime pela doação realizada e a Associação de pais 
e mestres por ter possibilitado que o Colégio pudesse receber os computadores e repassá-los aos alunos. Profa. 
Vanessa explicou que, conforme informação enviada por email e constante no termo de interesse, o sorteio será 
realizado utilizando o site www.sorteador.com.br. A professora apresentou a lista com os RA’s participantes do 
sorteio, explicou que os RA’s foram colocados em ordem crescente, sendo o RA 17289- número 1; RA 18133- 
número 2; RA 18563- número 3 e os três computadores a serem sorteados números 1, 13 e 16 foram classificados da 
seguinte forma: computador 1- número 1; computador 13-número 2 e computador 16- número 3. O sorteio foi 
realizado e o resultado foi 3, 2, 1, assim, ao RA 17289 foi sorteado o número 3- computador 16; ao RA 18133 foi 
sorteado o número 2- computador 13 e ao RA 18563 foi sorteado o número 1-computador 1. Nesse momento a 
Profa. Vanessa informa a presença da Thaís e do Eduardo representantes da APM. Ela avisa aos representantes que 
o sorteio já foi realizado com a presença da aluna Nataly e que os resultados constarão em ata. Pergunta à Nataly se 
a aluna tem alguma dúvida e se gostaria de falar. Nataly disse que não tinha nenhuma dúvida, somente solicitou 
esclarecimento se a data da entrega seria enviada por email. Profa. Vanessa disse que sim, que enviaria as 
informações por email, mas já adianta que a entrega será realizada na quarta-feira, dia 26/08/2020, das 9h às 12h 
pelo Eduardo, acrescentou caso a aluna tenha dificuldades em retirar o equipamento neste dia, pode entrar em 
contato via email para agendarmos outra data. Ressaltou que no momento da retirada haverá um termo de 
recebimento que deverá ser assinado e que não há a necessidade da devolução imediata do equipamento, a 
Resolução da APM estabelece trinta dias, porém será analisada a situação de cada um. Nataly agradeceu. Profa. 
Vanessa agradece a presença de todos. Thaís pergunta se houve desistência de algum dos alunos selecionados desse 
grupo. Profa. Vanessa afirma que não, todos os três alunos selecionados manifestaram interesse na doação. Nada 
mais havendo a reunião foi encerrada. 
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