
 
 

 

 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ABEP-UK 2017 – 06.07.2017  

 

 

A Assembleia Geral Ordinária da gestão 2016/2017 foi realizada às dezenove horas do dia 

seis de julho de dois mil e dezessete na sala 232 do Sir Ernst Building, Imperial College 

London, South Kensington Campus, Londres. Em respeito ao artigo 9º do estatuto da Abep-

UK, como não houve presença de metade mais um dos sócios da associação, esperou-se 

30 minutos para o seguimento da Assembleia em segunda convocação, esta aberta e 

presidida pelo Diretor Financeiro da associação, Lucas França, que introduziu os itens da 

pauta previamente anunciados em convocação feita no dia 25 de junho de 2017, conforme 

os prazos estatutários:  

 

1. Prestação de contas da gestão 2016/2017; 

2. Instalação da Comissão Eleitoral; 

3. Vários e Eventuais. 

  

Membros efetivos presentes:  

Anderson Brito 

Lucas França 

 

 

1. Prestação de contas da gestão 2016/2017 

 

A prestação de contas foi apresentada pelo diretor financeiro, Lucas França. O 

mesmo destacou ainda que, devido a reduzida arrecadação observada no último, a 

Abep-UK tem metade do caixa disponível no início da gestão. 

 

 

2. Instalação da Comissão Eleitoral; 

 

A comissão eleitoral Sugerida pelo Presidente, Valdir Ermida, foi então apreciada e 

aprovada sem mais ressalvas. Esta comissão será composta por: 

 

- Armando Castro; 

- Iris Griffiths; 

- Vitor Hugo 

 

O processo eleitoral seguirá o seguinte calendário: 



 

6/Julho   Instalação da Comissão Eleitoral 

26/Junho-20/Julho Registro de Chapas 

10-23/Julho  Campanha 

24-25/Julho  Eleições 

26-28/Julho  Homologação do Resultado (até três dias após as eleições) 

 

Tais informações foram amplamente divulgadas pelo Presidente da Abep-UK. 

 

 

3. Vários e Eventuais. 

 

O Presidente sugeriu, em e-mail enviado a membros da diretoria, a criação do 

Conselho de ex-Presidentes. Segundo a sugestão original:  

 

“1. Trata-se de um conselho consultivo, ou seja, manifesta-se apenas quando 

solicitado pela diretoria; 

2. Dele participarão os ex-presidentes que se dispuserem a colaborar com as 

diretorias do momento; 

3. A participação no conselho é voluntária e não implica em nenhuma contrapartida, 

de qualquer natureza, por parte da diretoria.” 

 

A proposta fora discutida e o Diretor Executivo, Anderson Brito, sugeriu que a 

participação no conselho fosse ampliada para todos os ex-diretores. Segundo o 

diretor, em sua experiência de contato com membros de antigas gestões no projeto 

memória, alguns ex-diretores apresentam maior interesse em apoiar a associação 

que alguns ex-presidentes. 

 

Após discutidas e ponderadas essas questões, a assembleia decidiu que será criada 

uma comissão de ex-diretores com nomes a serem sugeridos pela diretoria. Ex-

diretores podem se voluntariar a participar dessa comissão, entretanto, sua 

participação deve ser aprovada pela diretoria. A comissão terá como objetivo se 

manifestar quando solicitada pela diretoria, podendo também sugerir ações à 

diretoria que poderá acatar ou não. 

 

 

Uma vez discutido todos os tópicos da pauta da assembleia, e inexistindo qualquer outra 

manifestação, a assembleia foi encerrada às vinte horas, e lavrou-se a presente ata.  

 


