ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA APEESP – 07/12/2013
(CNPJ: 01.459.604/0001-63)
Às catorze horas e trinta minutos do dia sete de dezembro de dois mil e treze,
deu-se início à Assembleia Geral Ordinária da Associação de Professores de
Espanhol do Estado de São Paulo. A pauta havia sido previamente apresentada
aos associados via e-mail e site da associação. A assembleia teve como pauta
de discussão os seguintes pontos:
1- O presidente da APEESP, por motivos pessoais (não estará no Brasil na maior
parte de 2014), entregará uma carta de renúncia na data da assembleia. Haverá
uma eleição para a recomposição da diretoria, para o cumprimento do mandado
até dezembro de 2014.
2- Apresentação, pela diretoria, das atividades realizadas durante 2013.
3- Apresentação das contas da APEESP em 2013.
4- Perspectivas e planejamento para 2014.
5- Avaliação a respeito do concurso para professores na rede estadual.
6- Outros assuntos, a critério dos sócios presentes na assembleia.
Dando início à pauta, o presidente da APEESP, Gustavo Leme Cezário Garcia,
apresentou uma declaração de renúncia à presidência da APEESP, por motivos
de ordem pessoal (estará fora do Brasil a maior parte de 2014), e expressou sua
gratidão por ter trabalhado com os integrantes da gestão da associação e com
outros associados durante 2013, bem como meu grande apreço por todos.
Devido à renúncia anunciada, procedeu-se a uma eleição para recompor a
diretoria e os conselhos da APEESP, com mandato até dezembro de 2014, que
resultou na seguinte conformação, e que toma posse nesse mesmo dia:

DIRETORIA:
Presidenta: Larissa Locoselli;
Vice-Presidenta: Andreia Menezes;
1ª Secretária: Michele Costa;
2ª Secretária: Bruna Macedo;
1ª Tesoureira: Daniela Ioná Brianezi;
2ª Tesoureira: Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira.

CONSELHO CONSULTIVO:
Marcos Maurício Alves da Silva (presidente);
Angela dos Santos;
Jorge Rodrigues de Souza Junior;
Juliana Augustinho Oliveira (suplente).

CONSELHO FISCAL:
Benivaldo José de Araújo Junior (presidente);
Gustavo Walter Spandau;
Isabella Moraes Gallardo;
Laura Sokolowicz (suplente).

Foram feitas as seguintes alterações na composição da diretoria e dos
conselhos, com mandato até dezembro de 2014: Larissa Locoselli deixa de ser
vice-presidenta e passa ser a presidenta; Andreia Menezes passa de 1ª
Secretária a Vice-Presidente; Michele Costa passa de 2ª Secretária a 1ª
Secretária; Bruna Macedo passa de 2ª Tesoureira a 2ª Secretária; Rosângela
Aparecida Dantas de Oliveira passa do Conselho Fiscal a 2ª Tesoureira; e
Daniela Ioná Brianezi continua como 1ª Tesoureira. Além disso, Marcos Maurício
Alves da Silva, que era suplente do Conselho Consultivo, passa a ser o
presidente desse conselho (em virtude do falecimento do antigo presidente,
Mario M. González) e Juliana Augustinho Oliveira entra como suplente nesse
conselho. Por fim, Gustavo Walter Spandau entra no Conselho Fiscal, em
substituição a Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira.
Depois disso, tratou-se do segundo ponto da pauta. O presidente da APEESP
fez uma apresentação sobre as principais ações realizadas em 2013. Mencionou
diversas audiências e reuniões com a Secretaria da Educação do Estado de São
Paulo (SEE-SP), em que a APEESP defendeu a inclusão do espanhol na grade
curricular do Ensino Básico na rede pública e no concurso público realizado este
ano.
Também mencionou a participação na organização de eventos ou apoio a
eventos:
1. II Simpósio APEESP - 30 anos;
2. I Jornada de Capacitação Docente APEESP/SEE-SP;

3. II Congresso Internacional de Professores de Línguas Oficiais do
MERCOSUL (II CIPLOM) / II Encontro de Associações de Professores de
Línguas Oficiais do MERCOSUL (II EAPLOM);
4. XV Congresso Brasileiro de Professores de Espanhol (XV CBPE) / Encontro
dos Representantes de Associações de Professores de Espanhol (ERAPES);
5. I Jornada APEESP / Consorcio ELSE / Centro de Línguas-FFLCH/USP; e
6. IV Encuentro de Professionales de Español.
E mencionou ainda o relançamento da Revista da APEESP, agora digital, com o
nome Intersecciones.
Então, passou-se ao terceiro ponto da pauta e a 1ª Tesoureira, Daniela Ioná
Brianezi, apresentou os gastos e receitas mensais da associação desde o início
da gestão, bem como uma previsão de gastos fixos para o ano de 2014. Não
havendo dúvidas ou discordâncias por parte dos associados, passou-se ao
seguinte ponto da pauta.
Abordou-se o quarto ponto da pauta e encaminhou-se uma discussão acerca do
planejamento para 2014, sobre alguns temas, com as seguintes decisões:
Ficou indicado pelos presentes que na próxima assembleia seja avaliada a
possibilidade de alteração no estatuto para a criação de uma nova categoria de
associados, destinada aos professores da rede pública de ensino, que pagariam
50% do valor total da anuidade.
Foi sugerido que a APEESP somente emita certificados dos eventos que
organiza para seus associados e que isso seja novamente discutido em uma
próxima assembleia. No caso de não associados, seria cobrado um valor
(estipulado de acordo com as especificidades de cada evento).
Os associados presentes corroboraram a proposta da diretoria de que a
APEESP organize no ano de 2014 a II Capacitação Docente junto à SEE-SP (foi
informado que no dia 11 de dezembro haverá uma reunião de planejamento entre
a APEESP e a SEE-SP sobre o tema).
Os associados presentes também corroboraram a proposta de que a APEESP
colabore com um evento que será organizado pela UFSCAR e pela UNIFESP,
também em 2014.
Os associados presentes apontaram a necessidade de que a APEESP elabore
propostas a serem apresentadas ao conjunto das Associações de Professores
de Espanhol, levando em consideração que o XVI Congresso Brasileiro de
Professores de Espanhol (XVI CBPE) será no estado de São Paulo, em 2015, e
o próximo Encontro dos Representantes de Associações de Professores de
Espanhol (ERAPES) também será no estado de São Paulo, em 2014.

Em relação ao quinto ponto da pauta, foi deliberado pelos associados presentes
que a APEESP organize um evento no qual haja uma discussão a respeito do

concurso público realizado pela SEE-SP em 2014, em relação à disciplina Língua
Espanhola.
Às dezessete horas, não havendo mais assuntos a deliberar e nenhum
associado que quisesse fazer uso da palavra, o presidente da APEESP encerrou
a assembleia.

_____________________________
Gustavo Leme Cezário Garcia
Presidente da APEESP

