CONSELHO GERAL
(2013 / 2014)
MINUTA DA ATA NÚMERO DOIS (2)
-------- Aos vinte e oito 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 Luisa
Andrade, com a seguinte ordem de trabalhos:-------------------------------------------------------------------------------------Ponto um: Eleição do Presidente do Conselho Geral.----------------------------------------------------------------------Ponto dois: Aprovação do Regimento do Conselho Geral.---------------------------------------------------------------Ponto três: Projeto de Autonomia.---------------------------------------------------------------------------------------------Ponto quatro: Aprovação da carta de missão do Diretor.-----------------------------------------------------------------Ponto cinco: Aprovação do plano anual de atividades – visitas de estudo. ------------------------------------------Ponto seis: Aprovação das linhas orientadoras do orçamento. ---------------------------------------------------------Ponto sete: Aprovação do protocolo com a Associação de Moradores das Lameiras. ---------------------------- Não esteve presente no início da reunião a representante dos Pais e Encarregados de Educação, D.
Isabel Pimenta.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A reunião teve início com a tomada de posse do representante discente do ensino diurno, João
Miguel David Almeida dos Santos Lopes, do representante da autarquia, Dr. Mário de Sousa Passos, do
representante suplente da autarquia, Dr. Marco Magalhães, da representante do Centro de Emprego do
Baixo Ave, Drª Ana Paula Ferreira, do representante da Real Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Vila Nova de Famalicão, Sr. José Maria Cardoso e do representante do Círculo de Cultura
Famalicense, Dr. João Francisco Carvalho, a quem foi entregue o documento de "Tomada de Posse Termo de Juramento/Declaração" que por todos foi lido, assinado e entregue à Presidente desta
assembleia. Posto isto, deu-se por constituído o Conselho Geral do Agrupamento de Escolas D. Sancho I. ---------De seguida foi lida e aprovada, por unanimidade dos presentes, a ata nº1.------------------------------------------Relativamente ao ponto um, procedeu-se à eleição do Presidente Conselho Geral tendo como única
candidata a conselheira Drª Maria Luisa Andrade. Para tal formou-se a mesa eleitoral, constituída pelos
conselheiros Joaquim Rodrigues e Ana Paula Ferreira. Procedeu-se à votação tendo-se apurado os
seguintes resultados: 20 votos na candidata. Assim, a conselheira Maria Luísa Andrade foi eleita, por
unanimidade, Presidente do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas D. Sancho I.----------------------------------Finda a eleição, o Dr. João Francisco Carvalho pediu autorização à Presidente para se retirar.-----------------Ponto dois: Foi aprovado por unanimidade o Regimento do Conselho Geral.---------------------------------------Antes da discussão do ponto três da ordem de trabalhos, a representante dos Pais e Encarregados
de Educação, D. Isabel Pimenta, pediu autorização à Presidente para entrar.----------------------------------------------Ponto três: Após a análise do Contrato de Autonomia com as alterações propostas pelo MEC, o
Conselho Geral considerou, por unanimidade, que este ano não estão reunidas as condições para a
assinatura do contrato de autonomia.-------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto quatro: Foi aprovada, por unanimidade, a carta de missão do Diretor.---------------------------------------Ponto cinco: Foi aprovado, por unanimidade,o plano anual de atividades – visitas de estudo. ----------------Ponto seis: Foram aprovadas, por unanimidade, as linhas orientadoras do orçamento. ------------------

--------Ponto sete: Foi aprovado, por unanimidade, o protocolo com a Associação de Moradores das
Lameiras, bem como a renovação do protocolo de cooperação Famalicão Empreende, acrescentado neste
último ponto da ordem de trabalhos pelo Diretor, Dr.António Pinto.----------------------------------------------------------- Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente minuta
da ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada nos termos da lei.-------------------------------------------A Presidente
Maria Luísa Andrade
_________________________________

A Secretária
Ana Paula Costa
_______________________________

