
ATA DA REUNIÃO DE ABRIL DE 2017 DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA 
ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE SÃO PAULO 

CNPJ 64.186.059/0001-07 
 
 
Aos 19 de abril de dois mil e dezessete, às 19:30 hs , atendendo à divulgação efetuada nos grupos 

de whatsapp mantidos pela APM/ETESP, reuniram-se nesta capital, na Av. Tiradentes 615,  

professores, pais e alunos devidamente assinados no livro de presença da Associação de Pais e 

Mestres da ETESP – APM/ETESP, nos termos do estatuto em vigor, para tratarem dos seguintes 

temas: apresentação e aprovação de contas de janeiro e fevereiro de 2017; trabalho das comissões; 

proposta de rodízio na APM e outros que surgissem no decorrer da reunião.  Para presidir os 

trabalhos foi indicado por aclamação o Sr. Túlio Schargel, Diretor Executivo, que escolheu a mim, 

Maria Isabel Saboya Chiaradia Maule, para secretariá-lo.  Com a palavra o Diretor Executivo, ele 

inicialmente apresentou-se aos presentes, e em seguida apresentou o Diretor Financeiro, Samuel 

Bosnic.  O Diretor Executivo iniciou sua fala manifestando satisfação pela presença de todos, 

notadamente de alunos integrantes do Grêmio, aos quais deu boas vindas, e informou que seria 

reservado um momento para a explanação destes, após a abordagem dos itens inicialmente 

previstos na pauta.  A seguir, ele introduziu o primeiro item da pauta: contas relativas aos meses 
de janeiro e fevereiro de 2017, e passou a palavra ao Diretor Financeiro, Samuel Bosnic, que 

iniciou por exibir o seguinte relatório de entradas e saídas dos meses de janeiro de fevereiro de 

2017: 
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Histórico  Valor % Despesa 
RECEITAS   
0000  - RECEITAS   
00000 VESTIBULINHO  900,00 
00001 CONTR. DIRETA APM  170,00 
00002 CONTR. VIA BANCO  655,00 
00004 REEMBOLSOS  104,00 
00005 RENDIMENTOS  478,64 
Total Grupo   2.307,64  

Total RECEITAS   2.307,64  

DESPESAS     

1000  - ATIVOS     
01001 INSTALAÇÕES   2.570,00 111,37 
01003 INFORMÁTICA   188,80 8,18 
01004 TELEFONIA/INTERNET   1.320,00 57,20 
Total Grupo   4.078,80 176,75 
2000  - DESPESAS     
02000 EVENTUAIS/EXTRAS   1.000,00 43,33 
02006 CONS. CONTABIL   3.430,90 148,68 
02008 COPA/LIMPEZA/FARMACIA   100,00 4,33 
02013 INTERNET   369,11 16,00 
02020 REFEICOES/LANCHES   11,20 0,49 
02021 TARIFAS/DESP. BANCARIAS   82,40 3,57 
02022 TELEFONE/CELULAR   370,58 16,06 
02027 MAN. TI   640,00 27,73 
02032 NSA   148,50 6,44 
Total Grupo   6.152,69 266,62 
3000  -  DEPTO. PESSOAL     
03001 SALARIO   772,00 33,45 
03002 VALE TRANSPORTE   280,00 12,13 
03003 VALE REFEIÇÃO   220,00 9,53 
Total Grupo   1.272,00 55,12 
5000  -  SERVICOS TERCEIROS     
05001 SERVIÇOS TERCEIROS   800,00 34,67 
Total Grupo   800,00 34,67 

Total DESPESAS   12.303,49 533,16 

Conta Saldo Inicial Entradas Saídas Saldo Atual 
01 CAIXA COFRE 104,00 1.174,00 111,20 1.166,80 
10 SANTANDER C/C 0762 - 13003038-3 71.753,69 1.133,64 12.192,29 60.695,04 
20 SANTANDER APLICACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total Geral 71.857,69 2.307,64 12.303,49 61.861,84 

 
 
 
 
 



 
 

Ao apresentar o Relatório, o Diretor Financeiro prestou alguns esclarecimentos a respeito da 

arrecadação de contribuições da comunidade escolar, noticiando a implantação do sistema de 

boletos; contratação de máquina do PagSeguro e distribuição de carteirinhas aos calouros e famílias 

por ocasião da matrícula, e consignou que houve também transferências bancárias. Enunciou as 

despesas existentes, fixas (gastos com tinta para impressão; material para escritório; PABX; 

contador; estagiário; prestador de serviço responsável por pequenos reparos nos prédios da ETESP; 

custos relativos à NSA, etc.) e pontuais (implantação de câmeras; reparos nos prédios; instalação 

de refeitório, etc.).  Esclareceu que o relatório de receitas e despesas, gerado a partir de um sistema 

implantado pelo anterior Vice-Diretor Financeiro, Marcelo Dainese, é publicado no site da ETESP.  

00001 CONTR. DIRETA APM   900,00  
00002 CONTR. VIA BANCO   2.204,06 
00005 RENDIMENTOS   299,69 
Total Grupo   3.403,75 

Total  RECEITAS   3.403,75 

DESPESAS    

1000  - ATIVOS    
01001 INSTALAÇÕES   2.740,60 80,52 
Total Grupo   2.740,60 80,52 
2000  - DESPESAS     
02006 CONS. CONTABIL   468,00 13,75 
02008 COPA/LIMPEZA/FARMACIA   60,00 1,76 
02018 MAT. ESCRITORIO   3,00 0,09 
02021 TARIFAS/DESP. BANCARIAS   42,50 1,25 
02022 TELEFONE/CELULAR   259,24 7,62 
02023 TONNER/CARTUCHO   565,00 16,60 
02027 MAN. TI   640,00 18,80 
02032 NSA   148,50 4,36 
Total Grupo   2.186,24 64,23 
3000  -  DEPTO. PESSOAL     
03001 SALARIO   880,00 25,85 
03002 VALE TRANSPORTE   209,00 6,14 
03003 VALE REFEIÇÃO   209,00 6,14 
Total Grupo   1.298,00 38,13 
5000  -  SERVICOS TERCEIROS     
05001 SERVIÇOS TERCEIROS   800,00 23,50 
Total Grupo   800,00 23,50 

Total  DESPESAS   7.024,84 206,39 

Conta Saldo Inicial Entradas Saídas Saldo Atual 
01 CAIXA COFRE 1.166,80 900,00 806,60 1.260,20 
10 SANTANDER C/C 0762 - 13003038-3 60.695,04 2.503,75 6.218,24 56.980,55 
20 SANTANDER APLICACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total Geral 61.861,84 3.403,75 7.024,84 58.240,75 
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Histórico RECEITAS 

0000  - RECEITAS 



Disponibilizou-se a prestar qualquer esclarecimento adicional eventualmente necessário, e por fim 

informou que todos os comprovantes de despesas se encontram arquivados na sala da APM, e que 

a consulta a estes é franqueada aos interessados livremente, na sala da APM.  O Diretor Financeiro 

fez um parêntese para se referir ao sistema NSA, informando tratar-se de um sistema acadêmico 

para as ETECs, que permite aos alunos e seus responsáveis o acesso a dados da vida escolar dos 

alunos, como conceitos; faltas e outros, informando que a implantação deste estava em fase final.  

Neste momento, cedeu a palavra ao Professor Luiz Ricardo de Souza, Coordenador de Informática, 

que prestou esclarecimentos mais detalhados a respeito do sistema NSA, consignando que a partir 

de maio de 2017 seria possível o acesso ao sistema para toda a ETESP.  O Diretor Financeiro 

retomou a palavra para, novamente tratando da arrecadação da APM, informar que além das 

contribuições diretas dos alunos e de suas famílias, uma parcela da verba originária dos 

vestibulinhos é destinada à APM, que recebia também quantia variável, proveniente do fundo PDDE, 

disponibilizado pelo governo, sendo que tais recursos ajudavam a viabilizar as atividades 

patrocinadas pela APM, uma vez que as contribuições diretas da comunidade escolar não são 

suficientes para cobrir os custos.  O Diretor Financeiro reiterou que, graças ao trabalho de 

conscientização da comunidade escolar, havia sido registrado um aumento nas contribuições das 

famílias, e enfatizou a importância destas, ressaltando que sem elas não seria possível o 

atendimento às diversas e constantes necessidades da ETESP. Tomou a palavra o Diretor Executivo 

para tratar do segundo item previsto na pauta: funcionamento de comissões instituídas no 
âmbito da APM.  Inicialmente ele esclareceu que o objetivo das comissões é dividir o trabalho para 

tentar cobrir a maior parte das demandas.  Ele informou que as comissões atuam em três diferentes 

frentes: estratégia; infraestrutura e esportes/cultura/social. Relatou que a comissão de estratégia é 

integrada pelos pais Kazuo (segundo ano); Helô; Daniel; Renata e Carlos (do primeiro ano), os 

quais não puderam comparecer à reunião, razão pela qual o Diretor Executivo efetuou uma breve 

explanação sobre o funcionamento desta comissão, citando alguns de seus múltiplos objetivos: 

fomentar o relacionamento entre as outras comissões; planejar as reuniões mensais de diretoria e 

comissões; elaborar planejamento a curto, médio e longo prazo, elaborar cronograma de trabalhos 

das comissões, etc.  Relatou que é intenção desta comissão desenvolver programas voltados a 

incentivar o empreendedorismo; iniciação científica; estágios; semanas temáticas; etc.  Em seguida, 

o Diretor Executivo passou a palavra à mãe Rosângela Cavalcante, integrante da comissão de 

infraestrutura, para falar do trabalho daquela comissão.  A mãe Rosângela informou que o objetivo 

da comissão era basicamente detectar as necessidades da escola quanto à infraestrutura e verificar 

as situações que demandam uma intervenção mais urgente, elencando prioridades e melhorias 

possíveis.  Relatou que os trabalhos desta comissão haviam se iniciado há pouco, e que havia sido 

montado um modelo de registro de inserção (planilha) para analisar cada sala de aula, com a 

finalidade de detectar as demandas de cada cômodo.  Informou que seriam efetuadas inspeções 

periódicas nas instalações, bem como avaliação da infraestrutura predial (ventilação; iluminação; 

parte elétrica; instalações sanitárias, com planilha específica).  Relatou que já havia sido efetuada 



uma primeira inspeção no dia 31 de março de 2017, a título de experiência, para testar o modelo 

(planilha) concebido, oportunidade em que quatro salas foram inspecionadas.  Noticiou que foi 

agendada uma nova inspeção para o dia 27 de abril de 2017, e convidou voluntários para 

participarem da atividade, salientando que há um grande número de salas a inspecionar e 

necessidade de muita ajuda para efetuar este trabalho.  Relatou que inicialmente a comissão previu 

a realização de inspeções bimestrais, a serem desenvolvidas preferencialmente aos sábados.  

Destacou que as inspeções tinham a finalidade de detectar problemas para que, após, se pudesse 

estabelecer prioridades, propor soluções e elaborar orçamentos.  Esclareceu que a comissão previu 

a apresentação de um relatório a respeito de cada inspeção a ser veiculado na reunião da APM 

imediatamente posterior à realização da inspeção.  A mãe Rosângela encerrou sua fala, reiterando 

o convite aos voluntários para auxiliarem nas inspeções.  Em seguida, o Diretor Executivo tomou a 

palavra, para apresentar o Diretor de Cultura/Esportes/Social, o pai Tito Lívio Maule.  Assumindo a 

palavra, o Diretor de Cultura/Esportes/Social relatou que, em razão da abrangência da área desta 

comissão, a intenção era segmentar esta comissão em outras comissões.  Informou que a maior 

dificuldade relativa às atividades desta área é a precariedade e exiguidade do espaço físico da 

ETESP.  Exemplificou com a falta de um anfiteatro compatível com o número de alunos, adequado 

à exibição de filmes; realização de palestras; debates, etc.  Informou que há muitas restrições ao 

uso, pela ETESP, do anfiteatro da FATEC, e que seria desejável encontrar um espaço disponível, 

em locais próximos (clubes, sindicatos, etc.), para a realização de eventos pela ETESP.  O Diretor 

de Cultura/Esportes/Social informou que já estavam sendo efetuadas tratativas junto à Direção do 

Centro Paula Souza neste sentido.  Relatou também que efetuou contato com a coordenação 

pedagógica sobre a programação cultural da ETESP.  Anunciou a intenção de realizar eventos 

sociais que possibilitem arrecadar fundos para as atividades da APM, notadamente a “Festa da 

Primavera”, evento tradicional patrocinado pela APM que não foi realizado nos últimos anos.  

Ressaltou que um evento como este, demanda grande trabalho e o engajamento de toda a 

comunidade, e desde logo conclamou todos a somarem esforços para a realização da festa, e 

dirigiu-se aos estudantes integrantes do Grêmio presentes à reunião para convidá-los a participar 

da preparação da festa, os quais manifestaram a intenção de ajudar e de participar.  A seguir o 

Diretor de Cultura/Esportes/Lazer fez breve explanação sobre problemas para a realização de 

atividades esportivas, relatando a inexistência de espaço físico para a realização dessas atividades 

na ETESP, uma vez que as quadras desportivas da FATEC são disponibilizadas apenas para 

atividades didáticas, sendo vedado o acesso aos alunos para atividades recreativas.  Relatou que 

o pai Emir Honda elaborou um questionário com o objetivo de identificar as preferências esportivas 

da comunidade escolar, que orientaria a adoção de ações da comissão, e que uma primeira 

sondagem havia revelado interesse da comunidade escolar nas modalidades basquete, handebol, 

futebol, vôlei e xadrez, sendo que o pai Sherine havia se voluntariado para ministrar treinamento de 

xadrez aos alunos. Relatou que seria necessário encontrar um local para a realização das atividades, 

e neste sentido estava efetuando tratativas junto ao CMTC Clube.  Afirmou que havia previsão de, 



num segundo momento, definir um cronograma que contemplasse a periodicidade dos eventos e a 

eventual participação em campeonatos escolares. A seguir, ele passou a palavra para o pai Emir, 

que fez uma explanação a respeito do questionário por ele elaborado, e informou que a intenção é 

que a ETESP participe de campeonatos escolares, notadamente um campeonato entre diversas 

ETECs, o qual é realizado na ETEC Parque Novo Mundo, consignando que a ETESP não participou 

do campeonato em anos anteriores; um campeonato realizado pela Rádio Transamérica, cuja 

inscrição se encerra no mês de maio, e um campeonato denominado Babaloo, de futsal, além do 

campeonato interno.  Ele afirmou que também há a intenção de promover atividades esportivas 

como confraternização entre pais, filhos, professores, funcionários.  O Diretor de Cultura/ 

Esportes/Social retomou a palavra para informar que também estava articulando a realização de 

caminhadas culturais nas imediações da ETESP, a serem realizadas aos finais de semana, de forma 

a viabilizar a participação de pais e alunos, e dirigiu-se novamente aos integrantes do Grêmio para 

convidá-los a participarem da idealização e realização das atividades desta comissão.  A seguir, o 

Diretor de Cultura/Esportes/Social esclareceu que a Festa da Primavera estava prevista para 

setembro para fugir da concorrência com as festas juninas realizadas por outras escolas, e assim 

propiciar maior adesão ao evento.  Ele enunciou outros eventos que a APM deve apoiar, como a 

Semana Paulo Freire e a Semana Cultural, a se realizar em outubro.  A seguir, o Diretor Executivo 

tomou a palavra para anunciar que havia proposto à Direção da ETESP a participação da ETESP 

no evento denominado “TEDxSãoPauloEducação”, para o qual ele havia conseguido taxas de 

inscrição com preços muito atraentes.  O Diretor Executivo informou também que estava articulando 

junto à ETESP e FATEC a realização de uma palestra e exibição do documentário “Megafauna”, de 

sua autoria, no auditório da FATEC, evento que já conta com mais de 350 apresentações em escolas, 

centos culturais, bibliotecas, etc., e já foi visto por cerca de 30.000 pessoas. O Diretor Executivo 

prosseguiu abordando o terceiro item previsto na pauta: rodizio de pais, e esclareceu que, em 

razão da limitação do tempo, apenas iria anunciar que a APM estava verificando a possibilidade de 

estabelecer um rodizio entre pais, como forma de garantir a presença de alguém na sala da APM, 

nos horários escolares não cobertos pela estagiária, já que a APM não dispõe de recursos 

financeiros para a contratação de outro estagiário ou de um funcionário.  A seguir, o Diretor 

Executivo, considerando a presença de integrantes do Grêmio na reunião, dedicou o próximo item 

à participação do Grêmio, e iniciou por saudar os alunos integrantes do Grêmio presentes à reunião, 

manifestando alegria pela reestruturação do Grêmio, afirmando acreditar que tal fato permitiria 

incrementar o diálogo com os alunos e somar esforços em prol da ETESP, e passou a palavra ao 

Grêmio.  Os integrantes do Grêmio presentes à reunião se apresentaram: alunas Luíza Potenza, 

do 1º ADM, Luíza Martinez, do 2º MA, Raquel Fidelis, 2º MA e  Ana Levi, do 3º ELO.  A aluna Luíza 

Martinez tomou a palavra, para informar que o Grêmio estava em processo de reestruturação, após 

longo período sem atividade regular ou existência formal, e que enfrentava muitas dificuldades, 

inclusive conquistar o interesse de parte dos alunos, mas que vários progressos já haviam sido 

feitos, dentre os quais o relacionamento com a APM, assinalando que os integrantes do Grêmio 



ficaram muito satisfeitos com a receptividade da APM em ouvi-los; que seria muito produtivo que as 

duas entidades dialogassem, e que acreditava que o Grêmio tinha muito a contribuir, já que os 

problemas da escola eram vivenciados primordialmente pelos alunos. Ela afirmou que o Grêmio 

pretendia trazer à APM suas propostas, e que uma delas era a realização de um “Arraial”, com a 

participação de alunos, pais, funcionários e professores, e que a intenção era organizar esse evento, 

em conjunto com a APM.  Ela expôs a intenção do Grêmio em incluir no “Arraial” manifestações 

artísticas (dança, canto, instrumentos musicais, poemas, etc.), semelhantes às que ocorrem no 

“Sarau”, evento promovido pelos alunos que é realizado na Praceta periodicamente, a cada estação 

do ano.  A aluna Luíza Martinez solicitou o apoio da APM para a realização do Sarau e de outros 

eventos organizados pelo Grêmio, mencionando a necessidade da aquisição de um amplificador 

para esses eventos e de um espaço para a realização de atividades dos coletivos existentes na 

ETESP (Coletivo Negro, Feminista, LGBT, etc.).  O Diretor Executivo fez um aparte para externar a 

grande satisfação com o diálogo que estava se estabelecendo com o Grêmio, e a intenção da APM 

em auxiliar o Grêmio em suas atividades culturais, e que seria muito desejável que o Arraial 

idealizado pelo Grêmio e a Festa da Primavera se fundissem numa grande festa de congraçamento.  

O Diretor Executivo ponderou sobre a necessidade de oficializar a criação do Grêmio, para dar 

seguimento aos seus projetos.  A seguir, o Diretor Financeiro relatou que, ao se planejar eventos 

envolvendo estudantes, é necessário refletir sobre a questão do consumo de bebidas alcoólicas, 

pois este se tornou um problema recorrente na ETESP, com o registro de diversos episódios 

recentes de coma alcoólico entre os alunos.  Neste momento, tomou a palavra o Coordenador 

Responsável pela Orientação e Apoio Educacional, Professor Marcos Borba, que expôs que o 

consumo de bebidas alcoólicas por jovens da ETESP é questão que preocupa muito a Direção da 

ETESP, e que gostaria de solicitar o auxílio da APM e de toda a comunidade escolar para enfrentar 

o problema, com a realização de palestras e campanhas de conscientização, e que os próprios 

integrantes do Grêmio haviam sugerido propostas para a discussão do tema.  A aluna Raquel Fidélis 

tomou a palavra para alertar que essa questão deve ser debatida entre os alunos, e que acreditava 

que o Grêmio poderia auxiliar no trabalho de conscientização, estabelecendo um diálogo entre os 

alunos, dotado de grande poder persuasivo e convencimento, em muitos casos superior aos 

apresentados por palestras ministradas por adultos.   

O Diretor Executivo da APM tomou a palavra para sugerir a criação de uma comissão mista, 

composta por alunos, membros do Grêmio e da APM, professores e funcionários para tratar do tema.  

Ao final, externou sua grande satisfação com a reunião realizada, anunciou as datas das próximas 

reuniões da APM, e conclamou todos a participarem das atividades voluntárias desempenhadas 

pela APM e a prestar, na medida da disponibilidade de cada família, a contribuição financeira em 

prol da APM. A seguir, na ausência de outras manifestações, agradeceu a presença de todos e, às 

21:40 horas, deu por encerrada a Reunião.  Nada mais havendo a ser tratado, eu, Secretária Maria 

Isabel Saboya Chiaradia Maule, lavrei a presente ATA, reproduzindo e relatando fielmente o ocorrido, 

sem rasuras ou ressalvas, sendo que eventuais erros, omissões ou acréscimos deverão constar da 



ata da próxima reunião, que deverá ser assinada por mim e pelos demais subscritores desta ATA. 

Em sinal de aprovação, esta ata vai devidamente assinada pelo Diretor Executivo, Túlio Shargel, 

pelo Diretor Financeiro, Samuel Bosnic, e por mim, Secretária, Maria Isabel Saboya Chiaradia Maule. 
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