
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE 1 

CAMPINAS 2 

POSSE GESTÃO 2018/2020 E ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA 3 

Aos 15 (quinze) dias do mês de junho de 2.018, às 18h30, no Auditório 4 

do Ceprocamp, localizado na Avenida 20 de Novembro, 145 – Centro de 5 

Campinas/SP, em ato solene o Sr. Luiz Roberto Mariguetti representando a 6 

Secretaria de Educação do Município de Campinas, dá-se posse aos 7 

conselheiros escolares eleitos nos dias 21 de abril e 19 de maio de 2018, que 8 

comporão o Conselho das Escolas Municipais de Campinas (CEMC) na gestão 9 

2018/2020. Os presentes a posse, tanto autoridades quanto membros eleitos, 10 

constam nas listas de frequência anexas nas páginas 08 (oito) e 09 (nove) 11 

deste livro ATA. A cerimônia é aberta pela Sra. Flávia Martins Guimarães, 12 

responsável pela Assessoria de Educação e Cidadania (AEC)/SME, que após 13 

dar boas-vindas aos presentes, convida as autoridades da gestão pública e 14 

representantes da Diretoria Executiva Gestão 2015/2017 – que encerra seu 15 

mandato nesta solenidade, a compor a mesa de autoridades, a saber: 16 

presidindo a solenidade o Sr. Luiz Marighetti (Diretor Pedagógico da SME). 17 

Dada a palavra a mesa, referente a importância deste Conselho, do trabalho de 18 

parceria entre este instituto e a equipe da Secretaria de Educação, 19 

disponibilização de espaço para as reuniões ordinárias e encontros de 20 

trabalhos tanto na Ceprocamp quanto na sala da AEC, assim como o fez o Sr. 21 

Luiz Marighetti. A tempo a diretoria executiva reforça a relevância dos trabalhos 22 

realizados pelos conselheiros que encerram o mandato. Em seguida, dá-se 23 

posse com entrega de certificado a cada segmento, na seguinte ordem: 24 

pais/responsáveis legais, alunos, funcionários, professores, especialistas, 25 

diretores e representantes da gestão pública, sendo chamados apenas os 26 

presentes, ficando a cargo da nova diretoria que será eleita, fazer entrega aos 27 

membros ausentes. Encerrada a entrega dos certificados, o Sr. Luiz Marighetti 28 

encerra a solenidade da posse, a mesa é desfeita e dá-se início a reunião de 29 

eleição dos membros da diretoria executiva. Para tal momento a Assessoria de 30 

Educação e Cidadania conduz a organização do ato, esclarecendo os 31 

procedimentos para eleição, lendo a relação de membros titulares, os únicos 32 

que podem se candidatar e votar para composição dos membros da diretoria 33 

executiva, requisitando que sentem-se nas primeiras fileiras e aos demais. Os 34 

candidatos aos cargos, número de votos e resultado final estão registrados na 35 

página ___ deste livro ATA. Na falta de titulares, votaram os suplentes do 36 

segmento pais/responsáveis legais: Daniel da Silva Gante e Tatiane Cristina 37 

Paraguaia Bueno da Silva; e suplente do segmento funcionários: Márcia 38 

Cristina Guimarães Ferreira. É encerrado o processo de votação, assinando 39 

abaixo os candidatos e a servidora da AEC que conduziu os trabalhos. Os 40 

candidatos eleitos da executiva foram: Erika Mayumi Candido para cargo de 41 

presidente, Neila Silva Figueiredo Gomes para cargo de vice presidente, 42 

Rosenanda Marta Oliveira para primeira secretária e Ericson Marcelo Leme da 43 

Cunha para segundo secretário. Nada mais havendo tratar, encerrada a 44 

presente assembleia, lavrada a presente ata escrita por mim Ericson Marcelo 45 

Leme da Cunha, segundo secretário do conselho das escolas municipais de 46 

Campinas. 47 


