Ata da Assembleia Geral Ordinária da APACAp

Às dez horas do dia 06 de Dezembro de 2014, na sede do Colégio de Aplicação da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (CAp UFRJ), à Rua J.J. Seabra, S/Nº, foi
iniciada a Assembleia Geral Ordinária (AGO) da Associação de Pais, Alunos e Amigos
do CAp UFRJ, APACAp, atendendo à convocação publicada em jornal de grande
circulação, conforme determinação estatutária. A Assembleia foi conduzida por Wilson
Cordeiro Pessanha sob a seguinte ordem do dia:




Eleição e posse da diretoria da APACAp para a gestão 2014/2015
Prestação de contas
Assuntos Gerais

Inicialmente, foram apresentados, em tempo hábil, os membros da Chapa União
Capiana. A seguir, foram apresentadas suas metas e propostas, entre as quais a de
consolidar a participação efetiva dos pais, colaborando na melhoria contínua do CAp,
servindo como um canal de comunicação entre os pais/responsáveis e a escola,
encaminhando demandas e buscando soluções.
A presente assembleia, por unanimidade, elegeu a chapa União Capiana, para um ano
de mandato, em conformidade com o estatuto desta associação, ficando assim
constituída:












Presidente - Cassio Kuchpil (8º Ano EF) –- Brasileiro casado,
engenheiro, residente à Rua Murtinho Nobre, 55 / 301 - Santa Teresa NESTA. CPF 801.264.647/15 / RG 2221048-3 (SSP-PR).
1º Secretário - Geraldo Balduino Rossi do Carmo; (7º Ano EF)
brasileiro, casado, técnico mecânico, residente à Rua Faro, 33, apto
501, Jardim Botânico, CPF nº 693.145.437-49, RG nº 05209406-7
(Detran-RJ).
2ª Secretário - Patrícia Simoens (8º Ano EF), brasileira, solteira,
professora, residente à Rua das Laranjeiras 197 apto 602 - Laranjeiras,
CPF nº 918-837.257-04 e RG nº 03349562-3 (IFP)
1º Tesoureiro - Alexandre Carvalho Diniz (5º Ano EF) -, brasileiro,
solteiro, bancário, residente à Rua Barão do Bom Retiro, 2655 / 606 Grajaú, CPF nº 981.751.907-44, RG nº 07.696.474-1 (Detran-RJ).
2º Tesoureiro - Tereza Cristina Reis da Silva (7º Ano EF) - brasileira,
solteira, bióloga, residente à Rua Santo Amaro, 243, Glória, CPF Nº
661.260.027-68; RG Nº 05387939/1- IFP
Diretora Cultural - Patricia Boueri Guimarães (4º Ano EF) brasileira,
solteira, jornalista, residente à Rua Constante Ramos, nº 23 apt. 401,
Copacabana, CPF nº 786.411.287-00 / RG nº 07362588-1 IFP.

Efetivada a posse da nova diretoria da APACAp, os eleitos declaram que não há
impedimento legal para exercerem a administração. Foi reafirmado o compromisso de
seus membros em continuar a luta pela participação coletiva de pais e responsáveis
em um Conselho escolar específico. Foi proposta, ainda, a criação de ações que
estreitem as relações da Associação com as famílias, a escola, os professores,
funcionários e alunos do CAp.
A seguir foi aprovada a prestação de contas de 2014, com a relação do que foi
arrecadado na festa Julina, os gastos com a manutenção do site e do domíno
apacap.org e a publicação de anúncios.
Cássio Kuchpil, Patrícia Boueri e Alexandre Diniz propuseram ações da APACAp na
primeira semana do período letivo de 2015 com a apresentação da APACAp aos pais
de alunos que estão chegando na escola.
Wilson Pessanha sugeriu fazer contato com firmas que produzem e comercializam
uniformes do CAp com vistas a retomar a venda desses uniformes dentro da escola
com apoio da APACAp.
Ao final, foi passado o Livro de Atas no qual assinaram a lista de presença os
seguintes participantes desta AGO:
Wilson Cordeiro Pessanha (Presidente); Fernando Zaider (Secretário); Patrícia
Boueri Guimarães; Alexandre Carvalho Diniz; Cassio Kuchpil; Monica de Araújo
Manfredini; Isabel Cristina V. T. Mello, Samir Haddad, Aloysio Costa da Silva Jr.
Por fim, a palavra foi aberta àqueles que dela quisessem fazer uso para discorrer
sobre qualquer assunto de interesse da associação. Nada mais havendo a tratar, às
12:15, o Presidente encerrou esta AGO, cujo teor foi lavrado e assinado por mim,
Fernando Zajdsznajder, na presente ata.

Rio de Janeiro, 07 de dezembro de 2013.
______________________________________________
(Presidente – Wilson Cordeiro Pessanha)
______________________________________________
(Secretário – Fernando Zaider)

