APCEP – Associação Portuguesa para a Cultura e Educação Permanente

Ata nº 2/2014

----------Aos seis dias do mês de Dezembro de dois mil e catorze, reuniu, às 10.00 horas, a
Assembleia Geral Eleitoral da APCEP – Associação Portuguesa para a Cultura e Educação
Permanente, na sala C 406, 4º piso do edifício 2 do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e
da Empresa, ISCTE, Avenida das Forças Armadas, em Lisboa, convocada, nos termos dos artigos
24º e 25º dos Estatutos, com a seguinte: ------------------------------------------------------------- -------------------------------------Ordem de Trabalhos:-----------------------------------------------------Ponto
único: eleição dos corpos sociais da APCEP para o biénio 2015-2016.------------------------Nos
termos do dos nºs 2 e 3 do artigo 22º dos Estatutos e do artigo 7º do Regulamento Eleitoral,
foi constituída a seguinte mesa para dirigir os trabalhos: Maria Teresa Braz Gonçalves
(presidente), Lucília Cardoso Salgado (primeira secretária) e Manuel Lucas Estêvão (segundo
secretário).Aberta a sessão pela Presidente da mesa, foi por esta comunicado que apenas se
apresentara a eleição, nos termos do artigo 4º do Regulamento Eleitoral, uma lista candidata
(designada por lista A), cuja composição tinha, com antecedência, sido comunicada a todos os
sócios eleitores e ia ser afixada, posto o que se deu início à votação, por voto secreto, com
introdução em urna.-----------------------------------------------------------------------------------------------Votaram presencialmente 38 sócios eleitores (caderno eleitoral em anexo) e por
correspondência, cujos boletins de voto foram introduzidos na urna pela presidente da mesa,
os seguintes associados: Escola Profissional Amar Terra Verde e Associação para a Formação
Tecnológica e Profissional da Beira Interior. A votação foi encerrada às 16.30, tendo-se, de
imediato, procedido à contagem de votos e apurado os seguintes resultados: votos a favor –
40 (quarenta); votos brancos – 0 (zero); votos nulos – 0 (zero). Foi declarada, pela Presidente,
a eleição da Lista A, com a seguinte composição:---------------------------------------------------------Mesa da Assembleia Geral: José Mariano Gago (presidente), Maria Emília Brederode (primeira
secretária) e Baltazar Jesuíno (segundo secretário)----------------------------------------------------------Comissão Directiva: Adelaide Rocha, Alberto Melo, Ana Benavente, Ana Maria Bettencourt,
Anabela Loução, Associação “ O Direito de Aprender”, KERIGMA – Instituto de Inovação e
Desenvolvimento Social de Barcelos, Licínio Lima, Lucília Salgado, Luís Rothes, Manuel Lucas
Estêvão, Pedro Esteves, Rosa Nunes, Rui Canário e Maria Teresa Gonçalves.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conselho Fiscal: José Cardim
(presidente), Maria José Rau e João Raposo (vogais).-----------------A reunião foi encerrada eram
17.00, tendo dela sido elaborada a presente ata que vai ser assinada pelos membros da mesa
que a dirigiu. --------------------------------------------------------------

