ACTA DE REUNIÃO
Reunião Nº

AG

/ CIDEM

Data da Reunião:

/ 2/10

Hora de Início:

14:15

Elaborado por: Luís Durão

Hora de Fim:

14:30

Data: 2010-04-15

2010

- 4

- 7

Presentes
Ver lista anexa

Assuntos Tratados: Ordem de Trabalhos constante da convocatória (página 3)
Iniciada a Assembleia Geral, foi aberto um período para informações. Nada havendo a informar, passou-se ao ponto
seguinte.
No ponto 2 da OT procedeu-se à apreciação, discussão e votação do Relatório de Actividades 2009. Foi ressalvado
que as contas definitivas ainda não tinham sido recebidas do DEF, podendo haver lugar a ligeiras correcções em
relação aos valores apresentados. O Relatório foi aprovado por unanimidade, sem qualquer alteração adicional.
O ponto 3 da OT iniciou-se com um período para apresentação de candidatos a Coordenador do CIDEM. Encerrado
esse período, apenas o candidato Luís Miguel Pereira Durão se apresentou. Antes da votação, o candidato informou a
assembleia que a sua equipa dirigente incluiria os seguintes nomes: João Pinho Ribeiro; Jorge Fonseca Justo e Olga
Remédios Castro.
Os resultados apurados após votação por voto secreto foram os seguintes:
VOTANTES – 14 (Obs – Leonardo Ribeiro entrou após a votação)
Candidato Luís Miguel Durão – 13 votos
Votos em branco – 1 voto.
Com este resultado a Assembleia elegeu Luís Miguel Durão para Coordenador do CIDEM para o triénio 2010-2012.
Não havendo mais nenhum assunto a tratar a reunião foi dada por encerrada.
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CONVOCATÓRIA
De acordo com os estatutos do CIDEM, convoco uma Assembleia Geral para o próximo dia 7
de Abril, às 14:00, no anfiteatro F341, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
1. Informações
2. Apreciação, discussão e votação do Relatório de Actividades 2009
3. Eleição da Direcção para o triénio 2010-2012.
São aceites candidaturas até ao momento da votação, que será realizada por voto secreto.
Se à hora marcada para o início da reunião o número de presenças for insuficiente (50% dos
membros), fica desde já convocada segunda
reunião para as 14:15 do mesmo dia e no mesmo local, com qualquer número de presenças.
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