
Assembleia Geral da APEJIEV

Acta 1/2009

Aos seis dias do mês de Novembro de dois mil e nove, na Escola da Vilarinha, pelas
dezanove horas, reuniu em segunda convocatória como previsto estatutariamente a
Assembleia Geral da APEJIEV, estando presentes os associados que assinaram a
Folha de Presenças que fica anexa a esta Acta, num total de 44 (quarenta e quatro)
sócios.

A Ordem de Trabalhos incluía os seguintes pontos:

1. Leitura, discussão e aprovação do relatório de Contas referente ao ano lectivo
2008/2009
2. Apresentação de listas e eleição dos corpos gerentes para o ano lectivo 2009/
2010
3. Outros assuntos

No primeiro ponto, foi dada a a palavra à Presidente da Apejiev, que enumerou as
actividades desenvolvidas durante o mandato, que constam de documento que fica
anexo a esta Acta.

Em seguida, apresentou as Contas do exercício, tendo-se constatado haver sido
arrecadada a quantia de 8.675€ (oito mil seiscentos e setenta e cinco euros) em
quotas e donativos, e dispendido o valor de 7.133,90€ (sete mil cento e trinta e três
euros e noventa cêntimos), havendo assim um saldo positivo do exercício no
montante de 1.541,10€ (mil quinhentos e quarenta e um euros e dez cêntimos).

Assim, e juntando o saldo do exercício 2007/2008, no montante de 894,30€
(oitocentos e noventa e quatro euros e trinta cêntimos), o valor que transita para o
exercício 2009/2010 é de 2.435,40€ (dois mil quatrocentos e trinta e cinco euros e
quarenta cêntimos.

Colocadas as Contas à votação, não se registaram abstenções nem votos contra,
pelo que foram aprovadas por unanimidade.

No segundo ponto, foi solicitada a apresentação de listas candidatas, sendo
apresentada apenas uma, que foi designada como lista "A" e com a seguinte
composição:

DIRECÇÃO:
Presidente: Cláudia Barrias
Vice-Presidente: Raquel Rosmaninho
Tesoureiro: Luísa Garrett
Secretário: Liliana Cavaleiro
Suplente: Pedro Fernandes



MESA ASSEMBLEIA GERAL
Presidente: Vítor Vieira
Vice-Presidente: António Laúndes
Secretário: Raquel Pelayo
Vogal: Alzira Dinis
Suplente: Marta Paula Santos

CONSELHO FISCAL
Presidente: Helena Medon
Vice-Presidente: Teresa Avides Moreira
Vogal: Cristina Guimarães

Em seguida foram distribuídos boletins de voto, sendo depositados em urna.

Contados os votos expressos, constatou-se que a lista A recebeu 44 (quarenta e
quatro) votos a favor, não se registou nenhum voto nulo ou branco, e não houve
abstenções, pelo que a lista A foi eleita por unanimidade.

No terceiro ponto, registaram-se as seguintes intervenções:

Sónia Novais - levantou a questão de se registarem episódios de violência no
recreio, por falta de vigilância, e o facto de o seu educando ter sido repetidamente
agredido, configurando uma situação de possível bullying, que deve ser atalhada
rapidamente com medidas concretas. Foi-lhe manifestada a solidariedade da
Apejiev e a disponibilidade para encontrar soluções.

Marta Santos - colocou também questões sobre a violência entre as crianças,
referindo que os professores também têm responsabilidades de vigilância no
recreio.

Pedro Salvador - elogiou o trabalho da Apejiev e ofereceu-se para integrar um lóbi
para melhorar as condições da escola.

Ana Cláudia - Levantou a questão do plano de contingência da Gripe A e a questão
dos horários de utilização do polivalente. a Direcção esclareceu que o polivalente é
uma instalação recente, e que a questão fulcral se mantêm na exiguidade de
instalações, pelo que se está a preparar a apresentação de solicitação à Câmara de
ampliação das mesmas, seja por criação de um piso sobre o refeitório, seja por
criação de espaço coberto sob o actual recreio.

Filomena Sarmento - levantou a questão do continuado problema de piolhos. Foi
esclarecido que se tem chamado a atenção dos pais das crianças para a
necessidade de uma vigilância continuada, mesmo por causa das características
dos actuais tipos de piolho, que colocam os ovos sob a pele, dificultando ainda mais
a detecção.

Em nome da Direcção, Cláudia Barrias reiterou que as questões levantadas serão
colocadas junto das entidades com competência na matéria, designadamente a



Coordenadora da Escola e a Direcção do Agrupamento, durante a próxima semana,
disponibilizando-se a Apejiev a actuar junto de outras instâncias caso os problemas
subsistam.

Pelas vinte horas e cinquenta minutos foi lida e aprovada por unanimidade uma
Minuta de Acta, e os trabalhos foram dados por encerrados.

O Presidente, Vítor Vieira
O Secretário, António Laúndes


