
 

Ata nº 04/2022 

Aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, na Sala de Reuniões da 
Unidade I, do Centro Tecnológico Machado de Assis (FEMA), com início às 18h20 minutos, 
membros da Associação de Pais e Mestres (APM - FEMA), reuniram-se para balanço do evento 
realizado sendo parte da Festa da Família, dia quatorze desse mês de maio corrente; ocasião 
em que primeiramente fez uso da palavra o Presidente da APM, Romeu Diel, que destacou o 
sucesso da atividade,  que envolveu o preparativo e entrega de Galeto no sistema Drive-thru, 
conforme tratativas nas reuniões prévias ao evento, tendo como espaço a Comunidade São 
Domingos Sávio, onde o galeto foi preparado e entregue ao público que adquiriu os cartões; o 
Presidente Romeu também reconheceu o sucesso do nosso esquema de trabalho voluntário 
adotado para o evento, sob a organização da Escola FEMA, envolvendo mais famílias e 
demonstrando a força do trabalho conjunto; em seguida a Diretora Mônica Gasparetto e o 
Diretor Carlos Albêa, agradeceram a parceria com a APM, o envolvimento dos integrantes no 
evento, destacando o grande exemplo que isso gera para as gerações atuais, que crescem 
observando que família e escola andando juntas promovem uma Educação de maior qualidade; 
os Diretores também evidenciaram o andamento do projeto que vai receber os recursos 
levantados através dos eventos promovidos; ocasião em que também a Tesoureira da APM 
FEMA, Professora Regina Arend, demonstrou em números o sucesso do evento, conforme 
detalhamento em tabela ao final desse registro; também foram alinhados mais dois eventos que 
sucederão o que detalhado, ficando assim firmados: dia 20 de agosto/2022, próximo Galeto em 
homenagem ao Dia dos Pais; e para o final de setembro oferta de uma RIFA com propósito de 
realização de sorteio no início do mês de outubro, alusivo ao Mês da Criança. Mais 
detalhamento de ambos os eventos, conforme acordado entre o grupo presente, serão feitos 
em reuniões a serem marcadas; sendo que, não havendo mais a tratar na ocasião, a reunião foi 
encerrada, detalhada na presente Ata, que segue assinada por mim, seguida pelos demais: 
(assinaturas na ata original) 

 



   Data: 30 de março de 2022  -  Local: Santa Rosa 

 

 APM apresenta nova Diretoria 
 
 Foi eleita, no dia 30 de março de 2022, no início do primeiro Encontro da 
Família da Escola da Inteligência (EI), a nova Diretoria da Associação de Pais e Mestres 
(APM) do Centro Tecnológico Machado de Assis, para o Biênio 2022 - 2024. A eleição, 
realizada no Centro Cívico e Cultural Antônio Carlos Borges, contou com a presença da 
diretora da escola Mônica Gasparetto, que conduziu o processo eleitoral, em conjunto 
com o até então presidente, Romeu Diehl, reconduzido ao cargo; e com a presença de 
um expressivo público formado por pais, demais familiares dos estudantes, além de 
professores e e coordenadores. 
  

Na ocasião, também foram apresentados o balanço e o parecer do Conselho 
Fiscal. Depois de aprovada a nova diretoria, a Diretora Mônica agradeceu o 
comprometimento de todos da Gestão APM que se encerrou e deu boas-vindas aos 
novos integrantes da Associação, reforçando a importância da atuação de cada um, 
para um trabalho conjunto cada vez mais produtivo. 

 A APM tem como propósito representar, congregar e integrar a comunidade 
educativa, dentro dos valores e princípios da escola. 
  
 A nova diretoria ficou assim composta: 

 

Presidente:  

Romeu Diel 

Jaine Fontana Diel. 

Vice-presidente:   

Elisângela Alesio Pedroso Back  

Fabio Gustavo Back   

1º Secretário:   

Deisi Silveira da Rocha  

César André Simor da Rocha 

2° Secretário:  

Alexandre Gaklik     

Eliane Rodrigues  
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1° Tesoureiro: 

Regina  Arend 

 

2° Tesoureiro:   

Leila Beatriz Alcantara Strieder Hubner 

Márcio Augusto Hubner  

 

Divulgação e Marketing:   

Deise Tatiana Lucas Maica  

e Adriano da Silva 

 

Conselho Fiscal 

Sandra Maria Janjar Batista 

Antonio Carlos de Aquino Batista 

Andreia Demschinske 

Eufrácio Poperl 

Jacqueline Simone Weiand 

 

Conselho – Suplente 

Odair Bernard 

Cláudia Rosane Hermanns 

Jaci Thomas 

Simone Soares Rocha  

Wanderlan da Cruz Rocha 

Jefferson Luis Machado 

 


