
CONSERVATÓRIO D' MOS'CA DC couta
FRANCISCO ROSADO

Ata da Assembleia-Geral Eleitoral

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, peias dezoito horas,

realizou-se a primeira Assembleia-Geral Eleitoral da de Pa'% e

Encarregados de Educação do Conservatório de Música de Francisco

Rosado, no Conservatório de Música de Loulé - Francisco Rosado, em Loulé,

presidida pelo presidente da comissão instaladora, João Carlos Sousa Teixeira da

Fonseca.

A ordem de trabalhos foi a seguinte:

1 - Eleição dos Órgãos Sociais da Associação de Pais. -

- O presidente da Comissão Instaladora deu início à Assembleia-Geral Eleitoral,

após a meia hora prevista na primeira convocatória, tal como previsto nos estatutos

desta Associação, seguindo a ordem de trabalhos.

Tendo sido apresentado apenas a lista A, iniciou-se a votação, por sufrágio e

voto secreto, por parte dos órgãos Sociais desta Associação, tendo esta sido eleita,

por unanimidade, com vinte e três votos, pelos vinte e três sócios presentes, como

consta no Caderno Eleitoral.—

- Nesse sentido, e no âmbito da lista apresentada e eleita, ficaram constituídos

os seguintes órgãos Sociais da Associação de Pais e Encarregados de Educação

do Conservatório de Música de Loulé - Francisco Rosado, sendo estes compostos

por sócios que não auferem de qualquer tipo de remuneração: -

---- A Mesa da Assembleia Geral -----

----- Presidente - Paula Ruth Inácio Gonçalves, sócia número dois. -

1 0 Secretário - Alexandra Monteiro Silva, sócia número oito.

20 Secretário - Maria Elisabete Neto Mendonça Peixe, sócia número cinco. ---

1 0 Suplente - Pedro Miguel Gonçalves Filipe, sócio número vinte e dois.

20 Suplente - Marisa Vaz Gerardo, sócia número vinte.

Direção

----- Presidente - João Carlos Sousa Teixeira da Fonseca, sócio número um.
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Vice-Presidente - Luís Filipe Gonçalves Romão, sócio número dezanove.

Tesoureiro - Tânia da Conceição Agostinho Terêncio, sócia número quatro.

Secretário - Jorge Henrique Duarte Doria, sócio número treze.

- Vogal - Teresa Alexandra Santos Soromenho Moreira Gomes, sócia número

doze.

1 0 Suplente - Eusébia Castro Escorcio de Brito Silva, sócia número trinta e dois.

- 20 Suplente - Mário Rui Quaresma Lino, sócio número vinte e três.

-- 30 Suplente - Patrícia da Encarnação Correia, sócia número quarenta e um.

Conselho Fiscal

Presidente - Rute Isabel Duarte Aleixo Tomé, sócia número quarenta.

Secretário - Márcia Serol, sócia número quarenta e três.

Relator - Aline dos Anjos Rodrigues, sócia número vinte e um.

- 1 0 Suplente - Isabel Maria Reis de Almeida Trindade, sócia número nove.

20 Suplente - Miguel Ângelo do Vale Costa, sócio número vinte e nove.

-- E, nada mais havendo a tratar, foi dada como finalizada a Assembleia-Geral

Eleitoral, da qual se lavrou esta ata, que vai ser assinada por mim, que a secretariei

e pelo Presidente da Comissão

A secretária

(Aline dos Anjos Rodrigues)

O Presidente da Comissão Instaladora,

(João Carlos Sousa Teixeira da Fonseca)


