ATAS
CONSELHO GERAL

Resumo da ata número cinco do dia sete de janeiro de dois mil e catorze

Ordem de trabalhos:
Ponto um: Tomada de posse (representante dos alunos e do docente) nos termos do artigo 33º
do R.I.;
Ponto dois: Eleição do Presidente do Conselho Geral, conforme previsto no ponto um, do
artigo 30º do R.I.;
Ponto três: Elaboração e Aprovação do Regimento Interno do Conselho Geral;
Ponto quatro: Diversos – Outros assuntos, com interesse para a comunidade escolar do
AEOVAR.

Ponto um: Tomada de posse (representante dos alunos e do docente) nos termos do
artigo 33º do R.I., no qual só o professor António Gonçalves tomou posse uma vez que, ainda
não está eleito o representante dos alunos ao Conselho Geral. O processo de eleição decorreu
normalmente, mas nenhum discente se disponibilizou para assumir tal cargo.

Ponto dois: Eleição do Presidente do Conselho Geral, conforme previsto no ponto um,
do artigo 30º do R.I..Antes de se proceder à votação, auscultou- se se algum membro presente
estaria disponível para exercer o cargo de Presidente. Disponibilizaram-se os conselheiros
Francisco Bernardo e Maria de Lurdes Ferreira.
Passou-se ao ato eleitoral do qual resultou a seguinte votação: dos dezasseis votantes, onze
votos recaíram na conselheira Maria de Lurdes Ferreira e cinco votos no conselheiro
Francisco Bernardo. Foi eleita como presidente do Conselho Geral, a conselheira Maria de
Lurdes Ferreira que solicitou a colaboração e contribuição de todos para o desempenho do
cargo.
Tendo em conta que a mesma desempenhava até à data o cargo de secretária, sugeriu o nome
da conselheira Teresa Dias para a substituir. Proposta que foi aceite por todos.

Ponto três: Elaboração e Aprovação do Regimento Interno do Conselho Geral.
Tendo como base de trabalho o Regimento Interno do Conselho Geral Transitório, os
elementos presentes analisaram-no e reformularam-no à luz do Regulamento Interno e da
experiência adquirida ao longo das reuniões. Foi aprovado por unanimidade.
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Ponto quatro: Diversos. A Diretora do Agrupamento solicitou a palavra para ler o
agradecimento da Direção ao Presidente cessante do Conselho Geral, Manuel Reis, pelo seu
contributo enquanto docente e presidente do referido órgão. Um conselheiro propôs que este
agradecimento fosse alargado ao Conselho Geral, proposta que foi aceite por todos os
presentes.
A Diretora do Agrupamento informou que o Conselho Geral terá de reunir em janeiro, no
sentido de definir as linhas orientadoras para a elaboração do orçamento e apresentação do.
Projeto Educativo.
Decidiu-se que as reuniões do Conselho Geral realizar-se-ão sempre às dezoito horas e trinta
minutos e, sempre que possível, às terças-feiras e ainda foi referido que todas as
questões/temas a incluir na ordem de trabalhos devem estar relacionadas com as competências
do mesmo.

As Secretárias
Teresa Andrade/ Teresa Dias
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A Presidente da Reunião
Maria de Lurdes Ferreira
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