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Prezados Pais
É com grande alegria que o novo Conselho de Administração da COEDUP, eleitos
em Assembleia Geral no último dia 24 de março de 2014, se dirige a todos os Pais, para
reafirmar o nosso compromisso com as propostas assumidas durante a campanha
eleitoral, principalmente quanto ao resgate do cooperativismo, que sempre deve estar
incutido no espírito de nossa escola.
Assim, por meio do nosso “slogam” de campanha “Cooperar é Participar”
convidamos a todos, que queiram e possam, a cooperar conosco nessa nova gestão,
lembrando que todos serão bem vindos e poderão participar, quer seja com
conhecimentos e habilidades específicas ou ainda com sugestões que poderão ser
encaminhadas ao Conselho de Administração por meio dos vários canais de comunicação
que estaremos criando ainda neste mês, e serão oportunamente informados.
Nesse momento, que estamos em processo de transição, entre a gestão do
Conselho anterior e a nova Gestão, nos colocamos a disposição daqueles que queiram se
inteirar, para quaisquer esclarecimentos, motivo pelo qual solicitamos que não deem
atenção a boatos e informações que não sejam desse Conselho de Administração, sendo
que por hora, podemos esclarecer que não há nada que desabone a gestão do Conselho
de Administração substituído.
Aproveitamos a oportunidade para externar os nossos agradecimentos pelos 78
(setenta e oito) votos confiados ao novo Conselho, mas acima de tudo cumprimentamos a
todos os Cooperados pelo grande exemplo de participação, com a presença dos 141
(cento e quarenta e um) cooperados que compareceram e votaram.
Sabemos que toda mudança gera novas expectativas, ao mesmo tempo na qual
pode gerar resistência nas pessoas diretamente envolvidas no processo de mudança, mas
saibam que as mudanças pretendidas visam a melhoria da qualidade do ensino em nossa
escola, que reconhecemos, já é muito bom, pois assim como disse a nossa diretora na
Assembléia Geral, a COEDUP é a primeira colocada no ENEM na cidade de Pederneiras.

“NINGUÉM É TÃO BOM, QUANTO TODOS NÓS JUNTOS.”
Pederneiras, 04 de abril de 2014
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