AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROF. JOÃO DE MEIRA

SÍNTESE DA REUNIÃO DO CONSELHO GERAL
DE 6 DE SETEMBRO DE 2018, 18 H 30
PERÍODO ANTES DA ORDEM DE TRABALHOS


Deu-se início à reunião tendo, antes do cumprimento da ordem de trabalhos, por proposta da
conselheira Anabela Laranjeiro, sido efetuada a declaração, por parte deste órgão, do «unânime e
consternado voto de pesar pelo falecimento da Professora Lúcia Ribeiro, coordenadora do NEESP
deste Agrupamento de Escolas, e do reconhecimento ao meritório desempenho e dedicação
profissional de alargado e inspirador alcance humano, numa área tão importante que envolve a
Educação Especial», registo a emitir à respetiva família. A referida conselheira acrescentou ainda a
proposta da sugestão de atribuição do nome “Professora Lúcia Ribeiro” à sala do NEESP, ou a
outro espaço da Escola EB 2,3 João de Meira, parecer aceite unanimemente pelos presentes e
como recomendação a transmitir à CAP.

PONTO UM: APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO EMITIDO PELA COMISSÃO ESPECIALIZADA RELATIVO AO
PROCEDIMENTO CONCURSAL PRÉVIO À ELEIÇÃO DO DIRETOR


Apreciado o relatório em questão, os conselheiros entenderam unanimemente que o mesmo era
absolutamente claro e fundamentado pelo que se poderia passar de imediato à eleição do
director, conforme o articulado no regulamento do procedimento concursal prévio. Em resultado
da votação efectuada, o escrutínio foi o seguinte: número de conselheiros eleitores: dezanove;
número de conselheiros presentes: dezassete; número de votos validamente expressos:
dezassete; votos obtidos pela candidata única, Manuela de Jesus Torres Ferreira: quinze; votos
brancos: dois; votos nulos: zero. Assim, foi eleita diretora deste agrupamento a professora
Manuela de Jesus Torres Ferreira, decorrendo de imediato os trâmites legais previstos no sentido
da homologação dos resultados e posterior tomada de posse da mesma.

PONTO DOIS: OUTROS ASSUNTOS


Nada foi acrescentado neste ponto da ordem de trabalhos.
Guimarães, 6 de setembro de 2018
A Secretária,
Ana Maria A. Marques
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