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Ata da Assembleia Geral Ordinária da APACAp
Às dez horas do dia 07 de Dezembro de 2013, 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 Rebecca Atkinson sob a seguinte ordem do
dia:






Eleição e posse da diretoria da APACAp para a gestão 2013/2014
Ações para a melhora da comunicação entre escola e pais e
responsáveis
Participação formal dos pais- Representatividade coletiva
Prestação de contas
Assuntos Gerais

Inicialmente, foram apresentados os membros da Chapa Integração Capiana. A
seguir 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 Integração Capiana,
ratificando o resultado da consulta pública promovida no dia 30 de Novembro,
próximo passado, durante o Concerto Didático do CAp-UFRJ. Diante dos
presentes, foi retirado o lacre, aberta a urna e procedida a contagem dos votos
depositados somente por membros efetivos, em acordo com o estatuto em
vigor, tendo apresentado o seguinte resultado: De um total de 91 votos válidos,
87 foram consignados em favor da Chapa Integração Capiana, e três votos
foram deixados em branco e 1 voto nulo.
A diretoria eleita da APACAp para um ano de mandato, em conformidade com
o estatuto desta associação, ficou assim constituída:
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Presidente - Wilson Cordeiro Pessanha (6º Ano EF) –- Brasileiro
casado, enfermeiro, residente à Rua Oliveira da Silva, 63/201,
Tijuca, CPF 816204977-00 / RG 06916123-0 Detran-RJ.
1ª Secretária - Isabel Cristina Veloso Tavares de Mello; Brasileira; Casada; Pedagoga; CPF: 02145086765; ID: 08740238-4; residente na Rua Senador Vergueiro, 219 ap 203B,
Flamengo, Rio de Janeiro.
2ª Secretária - Patricia Boueri Guimarães (Terceiro 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.
1º Tesoureiro - Fernando Zajdsznajder (3o Ano EF) - brasileiro,
divorciado, jornalista,residente à Rua Pompeu Loureiro, 120 apt.
1004 - Copacabana - CPF nº 550.833.157-34 e R.G nº 3.343.8672 (DIC-Detran-RJ).
2º Tesoureiro - Alexandre Carvalho Diniz (4º 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.
Diretor Cultural - João Luiz Teixeira Netto (6º Ano EF) brasileiro, casado, divulgador, rua Amanda Guimarães, 290 - Ilha
do Governador, Idt.: 08402885-1 IFP CPF nº 012.013.977-40

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 apresentada a prestação de contas, com a relação do que foi
arrecadado na festa Julina, os gastos com a criação do site, publicação de
anúncios.
Alexandre Diniz propôs que se criasse uma agenda anual com as principais
ações a serem feitas pela APACAp.
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Fernando Zaider sugeriu a criação do “Dia da Família” no CAp com atividades
de integração entre famílias, alunos e professores. Fernando sugeriu ainda que
a diretoria da APACAp pudesse organizar sessões especiais de teatro ou
cinema para integrar famílias e alunos em atividades fora do CAp e levantar
recursos para APACAp.
João Luis Teixeira Netto sugeriu a criação do projeto
“Dia do CAp”,
fotografando e gravando um dia em cada série com o objetivo de criar um
arquivo fotográfico para memória de atividades de alunos do CAp.
Isabel Mello lembrou que seria interessante para a APACAp estimular maior
contato com os pais representantes. Rebecca lembrou que a relação com o
grêmio também não deve ser esquecida.
Cássio Kuchpil, Patrícia Boueri e Rebecca Atkinson propuseram ações da
APACAp na primeira semana do período letivo de 2014 , com a apresentação
da APACAp aos pais de alunos que estão chegando na escola.
Na prestação de contas das ações que obtiveram êxito e avanços:





A implantação dos aparelhos de ar condicionado. Com
participação direta da APACAp, através do presidente Cássio
Kuchpil, em buscar soluções para instalação dos aparelhos.
A criação de site na Internet, colaboração do diretor cultural
Fernando Zaider.
O sucesso da barraca Caldo e Cultura na Festa Julina.

As ações que devem voltar ao plano de ação da Chapa Integração são:




Continuação dos debates da comissão Pró-Fórum de Pais,
Professores e Funcionários do CAp que visa a consolidação de
um espaço de ação coletiva do segmento de pais e responsáveis
dentro da Comunidade Capiana e que estão suspensos pela
escola.
A criação de comissões específicas, sugeridas por Patricia
Boueri, para tratar assuntos relacionados à comunicação,
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infraestrutura, assuntos pedagógicos e políticos para agilizar a
comunicação entre escola e pais.
Ao final, foi passado o Livro de Atas no qual assinaram a lista de presença os
seguintes participantes desta AGO:
Rebecca Frances Atkinson (Presidente); Cássio Kuchpil (Secretário); João
Luiz Teixeira Neto; Patrícia Boueri Guimarães; Alexandre Carvalho Diniz;
Fernando Zajdsznajder; Monica de Araújo Manfredini; Isabel Cristina V. T.
Mello
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 12:45, a Presidente encerrou esta AGO, cujo teor foi
lavrado e assinado por mim, Cassio Kuchpil, na presente ata.

Rio de Janeiro, 07 de dezembro de 2013.
______________________________________________
(Presidente – Rebecca F. Atkinson)
______________________________________________
(Secretário – Cássio Kuchpil)

