
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 20 de agosto de 2020, com início às 18h15, 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, Flor Casas e os convidados alunos (as) e responsáveis Aurea 
Maria Fritch De Oliveira (Nicolas Fritch Félix RA 20275), Larissa Danielly Pereira Martins (RA 20268), Laura Beatriz 
Carneiro Dos Santos (RA20269), André Daniel Angeli Alves (Diego Mendes Alves RA 20249), Gabriel Dias Dos Santos 
Pires RA 20674, Gabrielle Dos Santos Soares RA 20727, Lívia Souza Vicente RA 20318, Nicollas Wigler Ferreira 
Cardoso RA 20276,  Rejane Cristina Pereira (Eduardo Manuel Pereira Oropeza RA 20250), Priscila Santos Borges 
(Nicolas Mendes RA 20827), Juliano Aparecido Gonçalves RA 20388, Rosângela Margarete De Carvalho (João Takashi 
Matsukura RA 20741). Profa. Vanessa iniciou a reunião agradecendo a presença de todos os alunos e responsáveis e 
os membros da APM, Thaís (Diretoria Executiva da APM), Eduardo e Flor. Informou aos pais que a Flor foi a mãe que 
fez o contato com a empresa que doou os computadores. Solicitou a todos que registrassem a presença no chat para 
compor a ata. Profa. Vanessa fez um agradecimento especial à empresa Prime pela doação dos equipamentos. 
Explicou que a doação foi feita pela empresa para que os computadores fossem doados aos alunos, assim a APM 
deliberou e elaborou a Resolução APM 01/2020, documento esse que foi enviado aos selecionados junto com o 
termo de interesse em recebimento da doação. A princípio seriam 20 computadores, porém três apresentaram 
problemas técnicos e não serão doados nesse momento. Esclareceu que os computadores receberam um número e 
os alunos foram colocados em ordem de sorteio com os RA’s em ordem crescente, conforme documento enviado 
por email aos alunos e responsáveis antecipadamente. Explicou que são catorze alunos na lista para o sorteio; que 
dezesseis alunos selecionados que estavam dentro das normas estabelecidas na Resolução. Inicialmente, alunos 
ingressantes RA20 e que solicitaram computadores emprestados do Colégio para as aulas remotas. Dos dezesseis 
contactados, segundo informação da Sra. Ione, dois não apresentaram condições para participação. Esclareceu que 
temos 17 máquinas para doação, hoje serão sorteados catorze e os demais serão sorteados, em data a ser definida, 
para os outros alunos que estejam dentro das normas estabelecidas na Resolução. Informou que será utilizado o site 
www.sorteador.com disponível na internet, o sorteio será feito da seguinte maneira: serão catorze números 
sorteados entre os números 1 a 17, que são os números de computadores. Sorteio realizado. A sequência sorteada 
foi: RA 20249- computador 10; RA 20250- Computador 5; RA 20251- Computador 3; RA 20268- Computador 2; RA 
20269- Computador 6; RA 20275- Computador 7; RA 20276- Computador 14; RA 20318- Computador 8; RA 20344- 
Computador 4; RA 20388- Computador 15; RA 20674- Computador 12; RA 20727- Computador 17; RA 20741- 
Computador 11; RA 20827- Computador 9. Profa. Vanessa perguntou se havia alguma dúvida, não houve 
manifestação. Informou que em breve receberão o email com as informações sobre a retirada dos equipamentos. A 
entrega está sendo organizada com o Eduardo, representante da APM. Esclareceu que o computador do Colégio que 
está com os alunos não será recolhido no momento da entrega da doação, os alunos terão tempo para adaptação ao 
novo equipamento, na Resolução está prevista 30 dias, porém isso será avaliado dentro da necessidade de cada um. 
Diante da pergunta da Thaís sobre quando será realizado o próximo sorteio, a Profa. Vanessa informou que o 
próximo passo é entrar em contato com os demais alunos que estão dentro das normas da Resolução. A mãe do 
aluno Nicolas Fritch Feliz solicitou que fosse informado novamente o número do computador sorteado, pois sua 
internet falhou. O computador sorteado para o aluno foi o número 7.Profa. Vanessa abriu a palavra aos presentes. 
Os pais agradeceram o apoio da Direção e da APM. Disseram que a atenção da Escola para com seus filhos está 
sendo muito importante. Profa. Vanessa agradeceu a todos e os convidou para as reuniões da APM.  Nada mais 
havendo a reunião foi encerrada. 

 

____________________________________                       _________________________________________ 

Thais Estrella de Guzzi Corrêa Marciano                                     Vanessa Petrilli Bavaresco 

Diretor Executivo                      Presidente do Conselho e Diretora Geral 

(ORIGINAL ASSINADO) 

 

 

http://www.sorteador.com/

