Associação dos Professores de Ensino Superior de Juiz de Fora
Seção Sindical do ANDES-SN

Ata de Assembléia Geral
Às nove e horas e trinta minutos do dia vinte e seis de fevereiro de dois mil e treze, na sede da
APESJF-SSind, localizada no campus da Universidade Federal de Juiz de Fora, os docentes da
Universidade Federal de Juiz de Fora e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
Campus Juiz de Fora reuniram-se em Assembleia Geral. O Sr. Presidente, professor Paulo Cesar de
Souza Ignácio, iniciou os trabalhos apresentando o único ponto da pauta: eleição dos delegados e
observadores da APEJF-SSind. para o 32º Congresso do ANDES-SN que ocorrerá entre os dia 4 a 9
de março de 2013, no Rio de Janeiro. Dados os esclarecimentos relativos à realização do Congresso o
senhor presidente passou para a leitura dos nomes indicados para compor a delegação da APESJFSSind. Realizada a leitura e após breve discussão foi realizada a votação dos nomes, tendo sido
aprovados pela Assembleia os seguintes nomes de delegados e observadores/suplentes: Paulo César
de Souza Ignácio (delegado), Joacir Teixeira de Melo (delegado), Amanda Chaves Pinheiro (delegada),
Clarice Cassab (delegada), Zuleyce Maria Lessa Pacheco (delegada), Custódio Gouvêa Lopes da
Motta (delegado), Lucas Nardeli (delegado), Eduardo Sérgio Leão de Souza (delegado), Marcos
Vinícius Leite (delegado) Dileno Dustan Lucas de Souza (1º observador/suplente), Maria Lucia
Leopoldo (2ª observadora/suplente). Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente agradeceu a
presença de todos e, para constar, lavrei a presente ata, que lida e aprovada vai assinada por nós. Juiz
de Fora, vinte e seis de fevereiro de 2013. Paulo César de Souza Ignácio – Presidente da APESJFSSind e Clarice Cassab – Secretária Geral da APESJF-SSind
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