Assembleia Geral de Pais e Encarregados de Educaçao
da Escola Basica Miquelina Pombo
Acta número dois
Aos vinte e nove dias do mês de Setembro de dois mil e onze, pelas dezanove horas , realizou-se na Escola
Básica Miquelina Pombo, uma assembleia geral de pais e encarregados de educação, convocada de acordo
com a legislação em vigor , com a seguinte ordem de trabalhos:-----------------------------------------------------Ponto Único – Eleição dos Representantes dos Pais e Encarregados de Educação no Conselho Geral para o
ano lectivo 2011/2012;_________________________________________________________________
Estiveram presentes os pais e encarregados de educação da Escola Básica Miquelina Pombo, cuja assinatura
consta da lista de presenças se anexa a esta Acta.-----------------------------------------------------------------------------Não estando reunido número suficiente para constituir quórum em primeira assembleia , reuniu-se a
assembleia em segunda convocatória às dezanove horas e trinta minutos. Sendo os orgãos actuais da
associação comissão instaladora, iniciaram-se os trabalhos pela eleiçao da mesa da assembleia para a
presente reunião. Foram eleitos para esta assembleia, sobre proposta da Senhora Carolina Paulo,
coordenadora da comissão instaladora, para dirigir a assembleia, a senhora Vanda Santos, como Presidente
e o Senhor João Andrade como Secretário.--------------------------------------------------------------------------------------Foram eleitos por unanimidade para representantes dos pais e encarregados de educação no Conselho
Geral, os seguintes pais e encarregados de educação, Carolina de Jesus da Silva Passos Paulo e Vanda de
Oliveira Santos como membros efectivos e João Andrade como suplente.---------------------------------------------E nada mais havendo a tratar, o Presidente da mesa da assembleia deu por terminada a assembleia geral de
pais e encarregados de educaçao, pelas vinte horas da qual se lavrou a presente acta, que vai ser assinada
nos termos da lei.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobreda , aos vinte e nove dias do mês de Setembro dois mil e onze.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente da Mesa________________________________________________________________________
Secretaria________________________________________________________________________________
Seguem em segunda folha assinaturas dos presentes:_____________________________________________
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