AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE GAVIÃO
CONSELHO GERAL
Circular Informativa
Genoveva do Rosário Almeida de Matos Belona, presidente do Conselho Geral do
Agrupamento de Escolas de Gavião, em cumprimento do disposto na alínea i) do ponto 1, do
artigo 14º, Capítulo II, do Regimento do Conselho Geral, torna públicas as
informações/deliberações tomadas na reunião de dia 29 de novembro de dois mil e
dezassete, através da presente circular informativa.
REUNIÃO ORDINÁRIA Nº

ORDEM DE TRABALHOS

Ponto um – Aprovação da ata da reunião anterior;
Ponto dois – Tomada de posse dos membros do Conselho Geral do
Agrupamento de Escolas de Gavião para o quadriénio 2017/2021;
Ponto três – Eleição do presidente do Conselho Geral;
Ponto quatro – Outros assuntos.

ASSUNTOS TRATADOS

DELIBERAÇÕES

Ponto antes da ordem do dia

Ponto um
Ponto dois

Ponto três

Ponto quatro

A presidente do Concelho Geral cessante, na posse da palavra, fez um
agradecimento pessoal e profissional pelo apoio, profissionalismo,
competência e disponibilidade dos conselheiros ao longo do mandato.
Agradeceu ainda o apoio e espírito de colaboração do diretor, salientando as
boas relações existentes que só dignificaram o Agrupamento. A conselheira
Isabel Martins, representante da Associação de Pais e Encarregados do
concelho de Gavião, agradeceu à presidente do Conselho Geral cessante o
empenho, disponibilidade e qualidade do trabalho desenvolvido.
Foi aprovada, por maioria, a ata da última reunião, com abstenção dos
conselheiros que não estiveram presentes.
Foi dada posse aos membros do Conselho Geral para o quadriénio 2017/2021,
tendo sido assinado o respetivo Termo de Posse.
Após uma breve explicação sobre o processo eleitoral foram entregues os
boletins de voto e apurou-se o seguinte resultado:
- Ana Maria Tremoço Nabo – 10 votos; - Maria Madalena Ramos Dias - 5
votos; - Célia Maria do Rosário Martins - 1 voto.
Assim sendo, foi eleita presidente do Conselho Geral para o quadriénio
2017/2021 a professora Ana Maria Tremoço Nabo.
O diretor do Agrupamento, no uso da palavra, deixou um louvor e
agradecimento à presidente cessante pelo trabalho desenvolvido e pelas
excelentes relações institucionais. Aproveitou também para desejar
felicidades à nova presidente do órgão, reconhecendo-lhe as competências
necessárias para o desempenho do cargo.
Foi dada posse à nova Presidente do Conselho Geral com assinatura do
respetivo termo de posse. No uso da palavra, a presidente referiu que não era
um cargo que desejava mas que iria fazer o seu melhor, procurando dignificar
o órgão que irá presidir.
Não houve outros assuntos a tratar.

Gavião, 29 de novembro de 2017

A Presidente do Conselho Geral cessante
________________________________________
(Genoveva do Rosário Almeida de Matos Belona)

