CONSELHO GERAL
(2013 / 2014)
ATA NÚMERO UM (1)
--------Aos sete dias do mês de janeiro de dois mil e catorze, pelas dezoito horas e trinta minutos, reuniu-se o
Conselho Geral do Agrupamento de Escolas D. Sancho I, sob a presidência da Drª Maria Luísa Andrade, com a
seguinte ordem de trabalhos:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto um: Tomada de posse dos conselheiros eleitos ou designados para o Conselho Geral.-----------------------Ponto dois: Cooptação das associações a integrar o presente Conselho Geral.------------------------------------------Estiveram ausentes os representantes da Autarquia, Dr. Paulo Cunha e Dr. Mário Passos.--------------------------Antes da ordem de trabalhos, a Drª Maria Luísa Andrade informou os presentes que juntamente com o
Dr. Marco Magalhães se deslocou à Escola Dr. Nuno Simões para ave riguar a possibilidade de vedar um
recreio. Foi decidido pedir-se um orçamento para as obras a efetuar, orçamento este já entregue na direção
e provavelmente já encaminhado para a Câmara Municipal.-------------------------------------------------------------------------Relativamente ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, procedeu-se à tomada de posse de todos os
conselheiros presentes, tendo estes assinado o respetivo termo de juramento. ------------------------------------------------O conselheiro José Pedro Araújo, representante dos alunos, informou o Conselho da sua
indisponibilidade para assumir o cargo, indo por esse motivo ser substituído pelo número dois da sua lista, o
aluno João Miguel David Almeida dos Santos Lopes.-----------------------------------------------------------------------------------Relativamente ao segundo ponto da ordem de trabalhos, o Conselho Geral decidiu formalizar convite
para o integrar às seguintes instituições: Círculo de Cultura Famalicense, Centro de Emprego do Baixo Ave e
Bombeiros Voluntários de Famalicão. Como suplente propõem-se o Futebol Clube de Famalicão, caso alguma
das associações convidadas não aceite.----------------------------------------------------------------------------------------------------Ficou acordado que a próxima reunião do Conselho Geral será no dia vinte e oito de janeiro, pelas
dezoito horas e trinta minutos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que,
depois de lida e aprovada, vai ser assinada nos termos da lei.----------------------------------------------------------------
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