ASSOCIAÇÃO DE PAIS, ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO E AMIGOS DA

ESCOLA DO 1º CICLO E JARDIM DE INFÂNCIA DE CALHEIROS
NIPC 507 549 325
Calvário – 4990-575 CALHEIROS

ACTA Nº 9
Aos onze dias do mês Março do ano de dois mil e onze, na Escola do 1º ciclo de Calvário - Calheiros, sita
no lugar de Calvário, freguesia de Calheiros, concelho de Ponte de Lima, pelas nove horas e trinta
minutos, reuniu em Assembleia Geral a ASSOCIAÇÃO DE PAIS, ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO E
AMIGOS DA ESCOLA DO 1º CICLO E JARDIM DE INFÂNCIA DE CALHEIROS, com a seguinte ordem
de trabalhos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1- Eleição dos Orgãos Sociais da Associação para o triénio dois mil e onze e dois mil e catorze; ------------Conforme convocatória remetida a todos os associados em devido tempo, apenas se apresentou uma
lista à qual foi dada a designação “A”. ------------------------------------------------------------------------------------------Aberta a Sessão deu-se inicio à votação que decorreu até às Dez horas e trinta minutos, em sufrágio
directo e secreto tendo-se verificado o seguinte resultado: total de votantes dezoito; votos a favor dezoito,
votos nulos zero e votos brancos zero; Assim e por maioria foram eleitos os seguintes elementos e
respectivos cargos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Assembleia Geral: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Maria Alzira Sousa da Cunha. ------------------------------------------------------------------------------------Vice-Presidente: Carlos Alberto Fernandes da Costa. ---------------------------------------------------------------------Secretário: Diogo José Carneiro Sequeiros Pereira. -----------------------------------------------------------------------Conselho Executivo: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Alexandrina Manuela Rodrigues Barreiros Pereira.---------------------------------------------------------Vice-Presidente: Isabel Martins Gomes. ---------------------------------------------------------------------------------------Secretário: Maria Manuela Santos Lima. --------------------------------------------------------------------------------------Tesoureiro: Simone Amorim Vaz. ------------------------------------------------------------------------------------------------Vogal: Alexandrina de Sousa Gonçalves. -------------------------------------------------------------------------------------Comissão Revisora de Contas: ---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Maria Helena Sá de Sousa. ---------------------------------------------------------------------------------------Vogal: Maria Paula de Sousa Correia. ------------------------------------------------------------------------------------------Vogal: Dinis Araujo Sousa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida verificada a regularidade do acto foi dada posse aos orgãos e elementos que os compõem,
todos declarando aceitar a função que lhes é atribuída. ------------------------------------------------------------------Finalmente foi dada por encerrada a reunião, e para que conste, dela se lavrou a presente acta, que vai
ser assinada.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------___________________________________________
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