DIREÇÃO DE SERVIÇOS DA REGIÃO NORTE

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA FLOR – 151841
ESCOLA EB2,3/S DE VILA FLOR – 346184

CONSELHO GERAL
MINUTA DA ATA DA REUNIÃO DO DIA 15 DE JANEIRO DE 2014

A reunião começou com o Presidente do Conselho Geral a dar as boas vindas a todos os
elementos que o constituem, salientando que o contributo de todos é fundamental para o
bom funcionamento do órgão. De seguida, fez a distribuição pelos novos elementos do
Conselho Geral de alguns documentos tais como o Regimento do Conselho Geral e a
Republicação do Decreto -Lei n.º 75/2008, de 22 de abril que define o regime de gestão das
escolas.
Em relação ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, o presidente do Conselho Geral
fez a proposta da cooptação das instituições que anteriormente constituíam o órgão,
nomeadamente a Santa Casa da Misericórdia e o Centro Social e Paroquial. Neste âmbito,
pediu a palavra o Representante da Autarquia professor João Valério, solicitando que
também integrassem o supra citado órgão os Bombeiros Voluntários bem como o Centro de
Saúde. Em resposta à solicitação, o Presidente do Agrupamento professor Fernando Almeida
esclareceu que tal não era possível uma vez que não era respeitado o princípio de
proporcionalidade, assim como, o momento não era oportuno dado estar-se a concluir o
processo de composição do Conselho Geral e não a iniciar um novo processo eleitoral.
Em resposta, o representante da Autarquia professor João Valério, referiu que a proposta da
autarquia era que em tempo útil se revisse a situação de forma a que as quatro instituições
(Santa Casa da Misericórdia, Centro Social e Paroquial, Bombeiros e Centro de Saúde)
integrassem o Conselho Geral.
Após discussão, foram consideradas para votação as seguintes instituições:
- Centro Social e Paroquial e Santa Casa de Misericórdia.
Procedeu-se à votação tendo a mesma sido aprovada por unanimidade dos presentes,
obtendo treze votos.
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Em resultado da votação o Presidente do Conselho Geral Professor Cândido Reis irá
efetuar o convite formal às instituições cooptadas.
Faltou à reunião a representante da Autarquia professora Gracinda Peixoto por motivos
profissionais.
E nada mais havendo a tratar, deu-se por terminada a reunião.
A Secretária
____________________
(Beatriz Escaleira)
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