Escolas | João de Araújo Correia
CONSELHO GERAL
MINUTA DA ATA DA REUNIÃO NÚMERO QUARENTA E SETE
--------- Aos vinte e nove dias do mês de janeiro de dois mil e dezanove, pelas dezassete
horas e quarenta minutos, na sala quatro do pavilhão A, reuniu o Conselho Geral do
Agrupamento de Escolas João de Araújo Correia, em sessão extraordinária, com a ordem
de trabalhos seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------- Período da ordem do dia:--------------------------------------------------------------------- Ponto um – Tomada de posse de novos membros do Conselho Geral; ------------------ Ponto dois – Debate e decisão sobre recondução do Diretor, à luz do Decreto-Lei
n.º 75/2008, de 22 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 02 de julho. ------------- O registo de presenças constituirá anexo à ata. ----------------------------------------------- Período da ordem do dia:--------------------------------------------------------------------- Ponto um – Tomaram posse os Conselheiros Gonçalo Sousa Gonçalves e
Beatriz Isabel Raimundo Martins, eleitos em representação dos alunos do ensino
secundário no dia vinte de novembro, e Marco Alexandre Silva Soares Pina, António
Jorge de Sousa Pereira, António Manuel Cardoso Fonseca e Vítor Jorge Mota Carvalho,
eleitos em representação dos pais e encarregados de educação no dia dezoito de janeiro. --------- O Presidente informou do pedido, datado de vinte e cinco de janeiro, do
Conselheiro José Carlos Vicente para ser substituído por trinta dias. O Conselho Geral
deliberou a favor do pedido, ficando em sua representação a primeira suplente, Maria
Manuela Guedes Joaquim. -------------------------------------------------------------------------------- Ponto dois – Após intervenção do Presidente do Conselho Geral, interveio o
Conselheiro José Manuel Rodrigues. -------------------------------------------------------------------- De seguida, foi feita a votação por escrutínio secreto para a recondução do
Diretor do Agrupamento, nos termos do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de vinte
e dois de abril, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de dois de julho. Em
resultado desta votação, a recondução do atual Diretor do Agrupamento foi aprovada
com 15 votos a favor, 2 votos contra e 2 votos em branco. --------------------------------------------- E nada mais havendo a tratar, deu-se por terminada a reunião às dezoito horas e
dez minutos, da qual foi lavrada a presente minuta, que foi lida e aprovada por
unanimidade, nos termos da lei. ----------------------------------------------------------------Peso da Régua, 29 de janeiro de 2019
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