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ATA nº7 – Assembleia Geral de Pais
Ao sétimo dia do mês de junho do ano de dois mil e treze, pelas dezoito horas, reuniu em sessão
extraordinária, na sede social na Escola Básica Integrada da Bobadela, a Assembleia Geral da
Associação de Pais e Encarregados de Educação da referida escola, conforme aviso
convocatório, regularmente enviado e publicitado com ponto único na ordem de trabalhos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Único: Nomeação dos representantes dos pais no Conselho Geral do Agrupamento de
Escolas da Bobadela; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deu-se início à sessão com a constituição da mesa da assembleia. ------------------------------------O Presidente da mesa, pelo livro de registo de presenças, verificou que não estavam inscritos
sócios em número suficiente para que a sessão tivesse início em primeira convocatória, pelo que,
de acordo com o Artigo 15º Alínea 2) elaborou uma segunda convocatória para as dezoito horas
e trinta minutos. -----------------------------------------------------------------------------------------------À hora referida o Presidente declarou aberta a sessão, registando-se nessa altura a presença de
dez associados, dois dos quais representados por procurações anexas a esta ata. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Único: Foi pelo Presidente da mesa da Assembleia Geral feito o enquadramento da
Assembleia Geral e o seu caráter extraordinário. ---------------------------------------------------------Interveio então o Presidente do Conselho Executivo, enunciando as funções dos pais no
Conselho Geral do Agrupamento de Escolas da Bobadela e apresentando individualmente os
elementos propostos para estas funções pela Associação de Pais e Encarregados de Educação da
Escola Básica Integrada da Bobadela, nomeadamente: --------------------------------------------------Membros efetivos: Ana Catarina Gaspar da Silva e Pedro Miguel Soares Ferreira. Suplentes:
Marisa Oliveira Nunes e Margarida Alves. ----------------------------------------------------------------Não havendo questões sobre a proposta do Conselho Executivo, foi a mesma levada a votação
sendo aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão às dezoito horas e cinquenta minutos,
da qual se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelo presidente da mesa da assembleia e
por mim que a secretariei. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O presidente:
(Paulo António Dias Ribeiro)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A secretária:
(Susana Gomes)
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