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MINUTA nº13, ATA Nº 20

MINUTA DA ATA DO CONSELHO GERAL

------ Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezassete, pelas dezoito
horas, reuniu o Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Dr. José Leite Vasconcelos, sob a
presidência do professor Luís Manuel dos Anjos Reis, na sala dos grandes grupos do pavilhão
A da escola sede, estando presentes os seguintes conselheiros: Maria Augusta M. M. Teixeira
Marques, Paula A. Pinto Moreira Valente, Rogério Chaves Monteiro, Maria Manuela Formosos,
Ana Paula de Oliveira Lourenço, Cecília Teixeira Melo Silva, Sandra Filomena S. G. Assunção,
Natália Maria L. Gouveia, e José Carlos Simões de Carvalho .---------- Após análise e apreciação dos documentos apresentados, foram tomadas as seguintes
deliberações: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1- Aprovação do Plano Anual de Atividades para o próximo ano letivo. ------------------------------- 2- Aprovação do regulamento do processo eleitoral para a eleição dos representantes da
comunidade educativa no Conselho Geral e calendarização do ato eleitoral, que ficou
agendado para o dia vinte e quatro de outubro do corrente ano das nove horas às dezasseis e
quarenta e cinco minutos.----------------------------------------------------------------------------------------------- As decisões foram tomadas por unanimidade, com exceção do ponto seis, onde existiu
uma abstenção, dos conselheiros presentes. --------------------------------------------------------------------- Desta reunião, foi elaborada a presente minuta que, depois de lida em voz alta e na
presença de todos, foi posta à votação e aprovada por unanimidade dos presentes, sendo
assinada pelo presidente do Conselho Geral, bem como pela primeira e segunda secretárias da
mesa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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