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Ata n.º 11/2021 

da Deliberação Autônoma do Conselho de Diretores de 20 de junho de 2021 

Ao vigésimo dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e vinte e 

um minutos, o Sr. Presidente André Brito submeteu em votação do Conselho de Diretores as atas nº 

06 e 04 que foram enviadas ao Conselho no final do mês de maio. A ata nº 04 foi aprovada por maioria 

dos votos e duas abstenções, nomeadamente do Diretor Científico nos termos do Regimento Interno 

tendo em conta que não estivera presente nas duas reuniões. A Diretora de Apoio Pedagógico, Mileny 

Silva, fez um pedido de retificação na ata nº 06 em sua própria fala na página cinco, que foi acatado 

pelo Sr. Presidente, André Brito, dessa forma, a ata foi aprovada por cinco votos a favor, e três 

abstenções, nomeadamente a da Diretora Científica, Laura Viana, da Diretora de Comunicação, Maria 

Luiza Ximenes e da Diretora de Eventos, Leandra Freitas. Na mesma circunstância o Sr. Presidente, 

André Brito, submeteu aaprovação do Conselho a compra de trinta máscaras que, estavam previstas 

para o merchandising, e dois banners. Informou que o valor total da compra era de 183,23€ e haveria 

o reembolso da AAFDL. Informou que se aplicaria o regime ordinário, nos termos do regulamento e 

que a votação encerraria em 24h do início da deliberação, e que as questões de ordem poderiam ser 

apresentadas até o fim das primeiras 24h. Foi aprovado a compra de trinta máscaras e dois banners 

no valor de 183,23€ por seis votos a favor e duas abstenções, nomeadamente, da Diretora Científica, 

Laura Viana e a Diretora de Comunicação, Maria Luiza Ximenes.  

 

 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a deliberação às quatorze horas e vinte e 

três minutos do dia vinte e oito de junho. 
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André Brito 

Presidente 

 

A Secretária 

 

 

Maria Eduarda Ribeiro 

Secretária-Executiva 

 

 

 

 


