ATA 8/2021
---Aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, pelas onze horas,
realizou-se na Escola Superior Agrária de Coimbra, a Assembleia Geral da Associação
Portuguesa de Turismo em Espaços Rurais e Naturais – APTERN, em sessão
extraordinária, presidida por José Matos – Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
com a seguinte ordem de trabalhos:----------------------------------------------------------------------Ponto Um: Renúncia aos cargos de Vice-Presidente da Direção e de Secretário
da Assembleia Geral;---------------------------------------------------------------------------------------Ponto Dois: Deliberação relativa à ocupação dos cargos que resultam dos
processos de renúncia.------------------------------------------------------------------------------------Estiveram presentes na Assembleia Geral dezoito sócios, correspondendo a um total
de dezoito votos, tendo por conseguinte esta assembleia quórum para deliberar
validamente.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Após verificação das presenças, o Presidente da Mesa deu início à reunião trinta
minutos após a hora da convocatória, ao abrigo dos estatutos, pelo que de imediato se
entrou no primeiro ponto da ordem de trabalhos:-----------------------------------------------------Ponto Um: Renúncia aos cargos de Vice-Presidente da Direção e de Secretário
da Assembleia Geral. O presidente deu início à assembleia informando que a VicePresidente da Direção Ana Filipa Nestali Rainho, portadora do cartão de cidadão n.º
13821993 válido até 20/01/2030 e o Secretário da Assembleia Geral David Miguel Pinho
de Almeida, portador do cartão de cidadão n.º 09880132 válido até 24/07/2029,
comunicaram formalmente por meio de carta de renúncia, que renunciam aos seus
respetivos cargos.---------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Dois: Deliberação e votação relativa à ocupação dos cargos que resultam
dos processos de renúncia. Em conformidade com o artigo 18º dos Estatutos da
APTERN, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral nomeou a Suplente da Direção
Carolina Amaral Frade Bruno de Sousa, portadora do cartão de cidadão n.º 102796289
válido até 15/10/2028 a Vice-Presidente da Direção e a Suplente Filipa Margarida
Rodrigues Lopes Fonseca, portadora do cartão de cidadão n.º 13212354 válido até
31/12/2021, a Secretária da Mesa da Assembleia Geral. Postos à votação os novos
cargos foram aprovados por unanimidade.-------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião pelas onze horas e
quarenta e cinco minutos, da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo
Presidente da Mesa da Assembleia Geral.------------------------------------------------------------

O Presidente: _________________________________________________

