
Reunião ABEP-UK - 07/10/2006

Local:
- Fulham Broadway, Londres

Participantes:
- Presencial: Henrique Nogueira de Sá Earp, Sabrina Rabello, Alberto Egon 

Schaeffer Filho, Marcelo Batarce
- Skype: Marisa Silveira (Rio de Janeiro), Daniel Cohen Goldemberg (Londres), 

Rodrigo Colares (Glasgow)

Daniel recebeu a maleta no dia da eleicao do Brasil contendo parte historica da ABEP

Sobre a tesouraria.

Tentar o cadastro online para usar o internet  banking do banco do Brasil para evitar ter que 
ficar indo ao banco so para pedir extratos quando quisermos checar como anda a conta.

Furo no caixa e por conta de cheques que ficaram sem valor registrado (os cheques parecem 
estar perdidos e estariam com a Andreia - tentar cancelar).

Entrou menos do que se esperava na planilha. Os gastos estao mais ou menos corretos. 
Printouts serao enviados por e-mail que registram movimentacao da conta desde o outro 
talao (Mario).

Alem da planilha, sera enviado arquivo com levantamento dos socios e situacao em relacao 
ao pagamento das anuidades (Marcelo).

Importante fazer o registo para que a conta seja movimentada on  line

Marisa encontrou com a Maria ontem estah esperando retorno sobre o encontro de 
novembro com  Edson Nunes.

Sobre assossiacoes – como funciona o cadastramento, para onde vai o cadastro –
passar o e-mail para tesouraria para que os tesoureiros possa checar recebimento de 
cheques e cadastramento.... etc...

Conselho dos cidadaos – participacao da sabrina... a reuninao foi informal, consul esta 
indo embora para autralia, o tema principal foi a situacao do imigrante brasileiro em 
Londres.

FAPEBE – Rodrigo

1.1. Constituição da Fapebe
Nosso desafio e prioridade perante a FAPEBE é CONSTITUIR juridicamente a 
Federação, que está irregular. Primeiro passo é elaborar estatuto, mas é preciso 
participação ativa das outras associações para isso. Em 09 de maio de 2006, a ABEP-
GB comunicou à lista FAPEBE-CA sua intenção em iniciar esta tarefa. Por algumas 
vezes a intenção foi reiterada. Em 23 de agosto de 2006, a ABEP-GB enviou um 
chamado à lista FAPEBE-CA convocando as demais associações a indicarem um 
representante até o dia 08 de setembro de 2006 para formar a “Comissão de 



Constituição da Fapebe” (email chegou na lista em 14 de setembro e prorrogamos a 
dead-line para 30 de setembro). A APEB-França indicou seu presidente (Rodrigo de 
Souza). A APEC-Catalunha (Écio Duarte) e a APEB-EUA (Doris Navarro) se 
pronunciaram no sentido de que irão designar seus representantes em breve. As 
demais associações não se pronunciaram sobre o assunto. Se não atingirmos um 
quorum mínimo de 3 associações representadas na Comissão até o final de outubro, a 
instituição da FAPEBE é inviável. Minha posição é de que, caso ocorra essa situação, 
a ABEP-GB deva se manifestar publicamente por meio de uma nota explicando o 
andamento do processo de constituiçáo da FAPEBE e o porquê de não ser possível se 
regularizar neste momento (falta de manifestação de interesse das demais 
associações), para que fique registrado.
1.2. Problemas de organização da FAPEBE
A FAPEBE atualmente se encontra com problemas organizacionais, alguns pontuais e 
um crônico. Pontuais são a falta de coordenação e plano de trabalho da atual 
presidência, exercida pela APEC-Catalunha, problemas de alocação de recursos e com 
a primeira publicação científica da Federação, cujo processo não tem sido 
transparente. Crônico é  inexistência legal da entidade, que uma vez constituída, 
espera-se dar tratamento a parte das questões pontuais por previsões estatutárias 
expressas. Outro potencial problema é a possibilidade de outras associações que 
“fazem parte” da FAPEBE não terem sido estabelecidas legalmente, o que as 
impossibilitará de formalmente serem membro da Federação, a não ser que se resolva 
por adotar pessoas físicas como associadas em seu estatuto, o que seria incomum para 
sua natureza federativa, mas juridicamente possível.

Recepcao dos estudantes.  – solicitar a embaxada 1 semana de dezembro. 
Marsia e Alice irao tentar contactar os novos alunos da capes e conselho britanico. 
Transferencia da pagina....

Evento do dia 17 e 18 ... Formato do encontro ... primeiro dia recepcao na embaixada 
e segundo dia encontro com o CNE de manha cafe brasil... assembleia depois do cafe 
brasil...

Fazer contato com as Brazilian Society

Procurar pelos documentos de criacao da ABEP. Ata da assembleia de fundacao da 
ABEP. Solicitar isso no consulado ou no embaxado. Reformar o estatuto da ABEP.

Trabalhar sobre o documento da revalidacao dos diplomas...  terca 11 da manha... 
reuniao com o rodrigo


