Ata número dois de dois mil e dezoito da reunião do
Conselho Geral da EPADRV
Aos dez dias do mês de Julho pelas dezoito horas e trinta minutos reuniu o Conselho Geral
da Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Vagos) EPADRV, na sala 1, por
convocatória da Presidente do Conselho Geral, em funções, Graça Eckhardt. --------------------A presidente do Conselho Geral deu início à reunião cumprindo-se a seguinte ordem de
trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto um- Dar posse aos novos elementos dos docentes e não docentes eleitos, após o
resultado da eleição de 2 de julho de 2018. -----------------------------------------------------------------Ponto dois- Eleição do presidente do conselho geral e escolha dos cooptados a convidar, para
integrarem o concelho geral. ------------------------------------------------------------------------------------Ponto três-Informar a Associação de Pais segundo número três do artigo catorze dos decretos
acima referidos: “Os representantes dos pais e encarregados de educação são eleitos em
assembleia geral de pais e encarregados de educação do agrupamento de escolas ou escola
não agrupadas, sob proposta das respetivas organizações representativas, e, na falta das
mesmas, nos termos a definir no regulamento interno.” -------------------------------------------------Antes de dar posse aos elementos supracitados, a Presidente em funções deu a palavra ao
Sr. Diretor que agradeceu a todos os elementos pertencentes ao Conselho Geral, aos
cessantes e aos que irão tomar, hoje, posse. Fez um breve ponto da situação económica da
escola e pediu o apoio do novo Conselho Geral para dar continuidade ao trabalho de
reconstrução da escola- ------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente ao ponto um da ordem de trabalhos, a presidente Graça Eckhardt deu a
palavra aos conselheiros que se apresentaram e de seguida deu posse aos cinco elementos
docentes, Ana Madalena, Maria Eckhardt, Maria Celeste Lafão, Teresa Paula Dias e Fernando
Santos e à representante dos não docentes, Rosa de Lurdes Magueta. (Anexos A, B, C, D, E, F
G) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No que diz respeito ao ponto dois da ordem de trabalhos, deu-se início à votação para a
eleição do novo presidente, com a presença de oito conselheiros. ------------------------------------
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Do escrutínio de votos resultou a eleição da presidente Maria Anunciação Mendes da Graça
Eckhardt, por unanimidade, com oito votos a favor, cumprindo-se o instituído no ponto 2 do
artigo 13 do Decreto Lei 75/2008, alterado pelo Decreto Lei 137/2012, que exige a eleição do
presidente por maioria absoluta dos votos dos membros do Conselho Geral em efetividade
de funções, que de imediato tomou posse do referido Cargo, (anexo G). --------------------------Seguidamente a presidente eleita, deixou um agradecimento à docente Fátima Laouini e à
representante dos não docentes, Dona Otília. Congratulou também os novos elementos
empossados e os elementos da Câmara Municipal de Vagos, que continuam a integrar este
Conselho, apelou á permanência do Diretor da escola, para dar continuidade ao bom
trabalho que tem realizado, a este apelo se juntaram todos os elementos do Conselho Geral
Os elementos presentes propuseram, por unanimidade, que as entidades cooptadas se
mantivessem e sendo assim, far-se-á o convite formal ao Núcleo Empresarial de Vagos
(NEVA) e à Santa Casa da Misericórdia de Vagos. ---------------------------------------------------------Relativamente ao ponto três e uma vez que o Presidente da Associação de Pais faltou, este
ponto fica prejudicado, tendo que ser novamente discutido numa próxima reunião.
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente
ata, que foi lida e aprovada, por todos os presentes e será assinada pela presidente Graça
Eckhardt que a presidiu, antes e após a sua tomada de posse. ----------------------------------------Continuou com a presidência da mesma até ao final, sendo secretariada pela docente Ana
Madalena. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A presidente

A secretária

____________________

____________________

Maria A. M.Graça Eckhardt

Ana Isabel Sarabando Madalena
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