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Ata de Assembéia Geral Associação de Brasileiros

Estudantes de Pós-Graduação e Pesquisadores na

Grã-Bretanha (ABEP/GB)

Às 16:30 horas do dia vinte e quatro de fevereiro de dois mil e um, no Centre for Brazilian Studies University
of Oxford - Oxford (UK) foi iniciada mais uma Assembléia geral desta Associação. Abriu a Assembléia o
presidente da ABEP/GB, o Sr. Fernando Buarque. Este solicitou que a mesma fosse secretariada por mim,
Rosane Marques. Após consulta à Assembléia, nenhum novo ítem foi acrescentado aos anteriormente
sugeridos quando da convocação da Assembléia, ou seja: Prestação de contas da gestão 2000-2001; Reatório
anual da diretoria (gestão 2000-2001); verificar relação atual de sócios; tratar do processo eleitoral da ABEP;
e finalmente definir situação dos sócios com status não pagantes.

Dando seguimento aos trabalhos, e após debates sobre todos os ítens da pauta, a Assembléia Geral deliberou
o seguinte:

1-Recebeu do Sr. tesoureiro, e aprovou sem ressalvas a prestação de contas da gestão 2000-2001. Ficando
pendente apenas a inclusão das despesas desta Assembléia e do Segundo Café Brasil que se seguirá a ela,
nesta mesma data;

2-Recebeu do Sr. presidente, aprovou e determinou a publicação do relatório anual da gestão 2000-2001;

3-Recebeu do Sr. tesoureiro a relação atual de sócios. Constatou que muitos sócios estão com a anuidade em
atraso e determinou que somente votarão os sócios em dia com seus pagamentos;

4-Autorizou o Sr. presidente a iniciar o processo sucessório da ABEP/GB. Como principais tarefas para o comitê
eleitoral foram elencadas, com prazos de duas semanas cada ítem, o seguinte: (a)abrir inscriccões de chapas,
(b)supervisionar a campanha, (c)realizar o prcesso de coleta dos votos.

5-Nomeou o comitê eleitoral para as eleições 2001 da ABEP. O comitê será constituido por dois membros da
diretoria: Fernando Buarque e Ivan de Araújo, e por uma sócia da ABEP, Luiza Campos;

6-E finalmente, extinguir a categoria de sócios com status não pagantes. Esta categoria de sócios foi criada
pela diretoria na Reunião de Wye (2000), porém limitava os direitos de voto e outros, desses sócios. Esta
decisão objetivou se evitar conflitos com algumas determinações estatutárias.

Nada mais havendo a tratar, às 16:55 horas a reunião foi encerrada, e eu, Rosane Marques lavrei a presente
ata.

 


