COD. 153000



DGEstE/DSRN

CONSELHO GERAL
BOLETIM INFORMATIVO
Boletim informativo dos assuntos tratados nas reuniões plenárias

Nº 2

Data da reunião: 18 de março de 2014
Ordem de trabalhos:
Ponto 1: Tomada de posse dos representantes da comunidade local; Ponto 2: Eleição do(a) Presidente do Conselho
Geral; Ponto 3: Constituição das diferentes comissões e/ou grupos de trabalho; Ponto 4: Apreciação e aprovação do
Regimento do CG.
No período antes da ordem do dia, o conselheiro António Leite propôs um voto de solidariedade com o Diretor
Manuel Lima pelo ofício enviado ao Ministério da Educação e Ciência sobre as condições existentes nas escolas que
constituem esta unidade orgânica. Apesar de a carta não ser do conhecimento de todos, prevaleceu o argumento da
oportunidade da sua aprovação, tendo a proposta sido aprovada pela totalidade dos conselheiros que conheciam o
documento em causa.
A conselheira Vera Sousa questionou a Presidente do Conselho Geral Transitório sobre duas questões: a razão do
período de dois meses que mediava entre a reunião anterior e esta, quatro meses após a eleição dos conselheiros, e
a data de aprovação do Plano Anual de Atividades do AEAH e do orçamento. A presidente do Conselho Geral
Transitório que o atraso se prendia com o tempo de resposta das entidades convidadas, nomeadamente a
SOGRAPE. Relativamente à segunda questão a presidente informou que não tinha sido possível aprovar, em tempo
útil, nem o PAA nem as linhas orientadoras para o orçamento, uma vez que o Conselho Geral se encontrava em
processo de formação, processo esse que foi algo moroso.
ASSUNTOS TRATADOS
Ponto 1: Tomada de posse dos representantes da comunidade local;
Seguiu-se a tomada de posse dos três representantes das entidades cooptadas – Emílio Ricon Peres, da UDIPSS, Luís
Martins, da Sogrape e Miguel Santos, da ESE/IPP – e da representante da Câmara Municipal do Porto Ana Maria
Magalhães, que não pudera estar presente na reunião anterior. Com esta tomada de posse o Conselho Geral ficou
constituído na sua plenitude.
Ponto 2: Eleição do (a) Presidente do Conselho Geral;
Dois conselheiros apresentaram-se como candidatos ao cargo de Presidente do CGT: António Leite e Maria João
Cardoso, ambos representantes dos docentes. O primeiro apresentou ele próprio a sua candidatura, que
fundamentou. A candidatura da segunda foi apresentada pela conselheira Maria Amélia Reis, tendo a conselheira
Maria João Cardoso tomado a palavra, posteriormente, e fundamentado a sua candidatura.
Procedeu-se, então, à votação, tendo o resultado apurado sido o seguinte: António Leite, sete votos; Maria João
Cardoso, doze votos; um voto branco e um voto nulo. Foi, assim, eleita Presidente do Conselho Geral, por maioria, a
representante dos docentes, Maria João Cardoso.
Ponto 3: Constituição das diferentes comissões e/ou grupos de trabalho;
A recém-eleita Presidente propôs a constituição de uma Comissão Permanente formada por nove elementos, de
acordo com o estipulado pela lei. A proposta foi aprovada, ficando a Comissão Permanente assim constituída: Maria
João Cardoso, que preside, Amélia Reis, Isabel Castanheira, Ana Teixeira, Marília Mesquita, Miguel Santos, Cristina
Trindade, Paula Almeida e Fernando Barbosa. O Conselho Geral reserva-se a constituição de outros grupos de
trabalho quando e se de tal houver necessidade.
Ponto 4: Apreciação e aprovação do Regimento do CG.
Foi apreciada, artigo a artigo, a proposta de Regimento Interno do Conselho Geral avançada pela presidente. Foram
aprovadas duas propostas do conselheiro António Leite, a saber: que a terminologia usada no Regimento,
nomeadamente na referência a cargos, obedecesse ao princípio da não discriminação por género e que as decisões
do Conselho sejam enviadas por correio eletrónico, formalizando o que havia já sido decidido na primeira reunião
deste órgão.
A Presidente do CGT,
Maria João Cardoso
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