
 

 
Ata da Assembléia Geral Extraordinária 

 

Aos nove dias do mês de maio de 2011, os associados reuniram-se em 
Assembléia Geral Extraordinária, às 17:00 horas, em primeira convocação e às 
17:30 horas, em segunda e última convocação, na sede da Associação Estadual 
de Livrarias do Rio de Janeiro situada à Rua Evaristo da Veiga nº 16, sala 1506 , 
Centro, Rio de Janeiro. Composta a mesa com Solange Jacob Whehaibe e 
Glaucio Cunha Cruz Pereira, Vice-presidente e Secretário respectivamente. Os 
trabalhos foram abertos pela Vice-presidente,que fez um relatório das 
atividades realizadas e da prestação de contas referente ao exercício 
2009/2011. Dando continuidade foi feita a proposição da Chapa “Unidos 
Avançamos” para o biênio 2011-2013 com os seguintes componentes: 
Presidente Antônio Carlos de Carvalho – Livraria Galileu; Vice-presidente 
Solange Jacob Whehaibe – Livraria Veredas; Secretário Glaucio Cunha Cruz 
Pereira – Livraria do Museu da República; 1ª Tesoureira Milena Piraccini 
Duchiade – Livraria Leonardo da Vinci; 2º Tesoureiro Rodrigo Paulo Ferrari 
Gomes – Livraria Folha Seca; Conselho Fiscal: Benjamin de Magalhães 
Carvalho de Moraes – Livraria da Travessa; André Luiz Nascimento Silva – 
Livraria Arlequim e Ivaldo Mattos Ogata – Livraria SBS.  A chapa proposta foi 
aprovada por unanimidade. Ficou decidido que o mandato irá até 31 de maio de 
2013 e que a posse da nova diretoria seguinte deverá ocorrer em até 30 dias 
após a eleição. A vice-presidente deu seguimento à pauta, realizando um 
balanço sobre o vale-livro 2010/2011. Ficou decidido que se a AEL vencer a 
próxima licitação dos vouchers da SME, somente as livrarias que estiverem em 
dia com o pagamento das mensalidades poderão ser incluídas no folder. 
Depois do final do mês de maio, será feita a última avaliação da troca dos 
vouchers e novamente, a AEL-RJ fará uma compra de livros nas 33 livrarias 
que participaram como pontos de troca dos vales, para serem doados para 
escolas ou bibliotecas municipais. Foi aprovada a contratação de um escritório 
de advocacia para estudar e elaborara um parecer jurídico sobre a Feira do 
Livro da ABL. 

Ficou decidido que a próxima reunião será no dia 13 de junho de 2011. 
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        Vice-presidente                                              Secretário  


