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Ata de Constituição do Conselho de Escola da Etec de Taboão da Serra - 2021 

 

Aos dezoito (18) dias do mês de junho de dois mil e vinte e um (2021), na equipe 

denominada “Conselho de Escola da Etec de Taboão da Serra”, no aplicativo Microsoft 

Teams, reuniram-se, em Assembleia Geral: o Diretor, Professores, Funcionários, Alunos e 

Pais de Alunos da Escola Técnica Estadual de Taboão da Serra, bem como pessoas da 

Comunidade, com a finalidade de Renovar o Conselho de Escola da Etec de Taboão da 

Serra. Três convidados da comunidade extraescolar acessam a reunião por perfis de 

convidados disponibilizados pelo Centro Paula Souza. Após explanação do Diretor da 

Unidade de Ensino e questionamentos entre os presentes, o Conselho de Escola da Etec 

de Taboão da Serra, ficou com as atribuições de: I. deliberar sobre: a) o projeto político-

pedagógico da escola; b) as alternativas de solução para os problemas acadêmicos e 

pedagógicos; c) as prioridades para aplicação de recursos. II. estabelecer diretrizes e 

propor ações de integração da Etec com a comunidade; III.propor a implantação ou 

extinção de cursos oferecidos pela Etec, de acordo com as demandas locais e regionais e 

outros indicadores; IV. aprovar o Plano Plurianual de Gestão e o Plano Escolar; V. 

apreciar os relatórios anuais da escola, analisando seu desempenho diante das diretrizes 

e metas estabelecidas. Ele é composto pelos seguintes membros eleitos para o ano de 

2021/2022: Diretor: Vinicius Miekusz Salgado de Vasconcelos; Representante da Diretoria 

de Serviço: Vanessa Cristina Golçalves Marques; Representante dos Professores: José 

Fernando Lino Santiago; Representante dos servidores técnico e administrativos: 

Elisandra Aparecida Gomes de Moraes; Representante dos pais de alunos: Camila de 

Andrade Velere; Representante dos alunos: Gustavo Silva Souza; Representante das 

instituições auxiliares: Deise Jenifer Pereira Sedassari; Representante de órgão de 

classe: Jean Carlo Wagner (CREA); Aluno egresso atuante em sua área de formação 

técnica: Elmer Campos De Araújo; Representante de instituição de ensino, vinculada a 

um dos cursos: Fabio Brussolo De Oliveira; Representante de demais segmentos de 

interesse da escola: Maria De Fátima Pereira Uehara. Com a posse dos novos membros, 

pauta-se a extensão de do mandato anterior em razão da pandemia causada pela Covid-

19, sendo assim, a Assembleia Geral aprova a ratificação de todos os atos praticados de 

03/07/2020 até 18/06/2021. Sem nada mais a declarar, encerrou-se a reunião de 
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constituição do Conselho de Escola da Etec de Taboão da Serra, aonde todos os 

presentes assinam a devida Ata.  

Nome       Assinatura 

Vinicius Miekusz Salgado de Vasconcelos _________________________ 

Vanessa Cristina Golçalves Marques  _________________________ 

Jose Fernando Lino Santiago   _________________________ 

Elisandra Aparecida Gomes de Moraes  _________________________ 

Camila de Andrade Velere    _________________________ 

Gustavo Silva Souza    _________________________ 

Deise Jenifer Pereira Sedassari   _________________________ 

Jean Carlo Wagner     _________________________ 

Elmer Campos De Araújo    _________________________ 

Fabio Brussolo De Oliveira   _________________________ 

Maria De Fátima Pereira Uehara   _________________________ 


