Conselho Municipal de Educação de Mirandela

A T A

D A

RE U NI ÃO

Realizada no dia 11 de abril de 2016
Local: C e n t r o C u l t u r a l d e M i r a n d e l a
(Sala de Leitura Sarmento Pimentel)

Presidente:
Membros Presentes:

Deolinda do Céu Lavandeira Ricardo
Vitor Esteves
Ana Paula Morais Vilarinho Correia
Orlando Ferreira Pires
Isabel Maria Barros Ramos Martins
José Francisco Brás Dias
Gabriela Alexandra Romano Lomba
Adérito Gomes
Em substituição de Fernando Santos Lopes

Natália Silva
Em substituição de António M. Ceriz Rodrigues

Membros Ausentes:

Secretário:

Ana Isabel Rodrigues C. J. Pinto Gonçalves
Fernanda Mesquita
João Fernando Vaz Romano
Nuno Magalhães
António Pires Almor Branco
José Manuel Lemos Pavão
José Eduardo Gomes de Almeida
José Mesquita
Elisabete Paulo Morais
Maria Helena Chéu Guedes Vaz
João Paulo Moreno Machado
Fernando Santos Lopes
António Manuel Ceriz Rodrigues
Manuel Ferreira Macedo
Coordenador técnico
da subunidade orgânica de apoio administrativo da Divisão
de Educação, Assuntos Sociais e Culturais (SOAA – DEASC)
do município de Mirandela

Informação da Senhora Vereadora
A senhora Vereadora Deolinda Ricardo informou os membros do Conselho de que o senhor presidente
da câmara municipal não iria estar presente.

Abertura da Reunião
A senhora Vereadora Deolinda Ricardo, comunicou aos presentes de que, em virtude do senhor
presidente do Conselho estar ausente, assumia a presidência da reunião do Conselho Municipal de
Educação de Mirandela, tendo, uma vez verificada a existência de quórum para o funcionamento do
Conselho, nos termos do art.º 12.º do Regimento do CME, declarado aberta a reunião quando eram
10 horas e 10 minutos.
Seguidamente, para os efeitos contidos no n.º 4, do art.º 11.º do Regimento do CME (em vigor), a
senhora Vereadora Deolinda Ricardo convidou os membros presentes a apresentarem, para discussão e
análise, quaisquer outros assuntos não incluídos na ‘Ordem do Dia’.
Os membros presentes disseram nada terem a apresentar além dos assuntos estabelecidos pelo senhor
presidente na ‘Ordem do Dia’.
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Antes da Ordem do Dia
Aprovação da Ata da Reunião de 19 de janeiro de 2016
Foi submetida à aprovação do Conselho, para cumprimento do n.º 2, do art.º 16.º do Regimento do Conselho
Municipal de Educação de Mirandela (RCMEM), a Ata da reunião de 19 de janeiro de 2016.
Deliberação:
1.

O Conselho deliberou, por unanimidade, aprovar a Ata da reunião de 19 de janeiro de 2016, a
qual vai ser rubricada pelos respetivos membros, conforme estabelecido nos n.os 2 e 3, do art.º
16.ª, do RCMEM;

2.

Deliberou, ainda e por unanimidade, que fosse diligenciada a publicitação da Ata agora
aprovada no ‘site’ da câmara municipal de Mirandela.

Justificação de Faltas
A senhora vereadora informou o Conselho de terem sido recebidas as seguintes justificações pela ausência da
reunião por parte:
- da ‘representante das instituições do ensino superior público’, ex.ma senhora Elisabete Paulo Morais,
“Por agendamento de outras atividades…”:
- do ‘representante dos serviços públicos de saúde’, ex.mo senhor António Manuel Ceriz Rodrigues,
“Por impossibilidade de serviço,…”, fazendo-se representar pela ex.ma senhora Natália Silva.
- do ‘representante das instituições particulares de solidariedade social que desenvolvam atividade na
área da educação’, ex.mo senhor Fernando Santos Lopes, “…por motivos particulares, relacionados
com… saúde,…”, fazendo-se representar pelo ex.mo senhor Adérito Gomes.
- do ‘delegado regional de educação da direção de serviços da região cuja área territorial corresponda à
do município’, ex.mo senhor José Mesquita.
Deliberação:
O Conselho tomou conhecimento.

Substituição de Membro
A senhora vereadora informou os restantes membros de ter sido operada uma substituição, em cumprimento do
que está estipulado no art.º 6.º do Regimento do Conselho Municipal de Educação de Mirandela, por nomeação,
do seguinte membro:
−

representante dos serviços de emprego e formação profissional, ex.ma senhora Paula Maria Costa
Romão, pela ex.ma senhora Fernanda Mesquita.

Deliberação:
O Conselho tomou conhecimento.

Ordem do Dia
1) -- Análise do Plano de Transportes Escolares, para o ano letivo 2016/2017
Foi presente para aprovação pelo Conselho o ‘Plano de Transportes Escolares para o Ano Letivo de
2016/2017’, previamente remetido aos membros do Conselho para estudo.
Deliberação:
O Conselho deliberou, por unanimidade, aprovar o ‘Plano de Transportes Escolares para o Ano Letivo de
2016/2017’.

Pág. 2/3

Conselho Municipal de Educação de Mirandela
Ata da Reunião de 11 de abril de 2016

Depois da Ordem do Dia
Marcação da 1.ª Reunião do Grupo de Trabalho para Projeto Educativo Municipal
A senhora vereadora aproveitou o ensejo para marcar a primeira reunião do Grupo de Trabalho para Projeto
Educativo Municipal, a qual decorrerá no seu gabinete no próximo dia 27 de abril de 2016. A todos os membros
que constituem este Grupo de Trabalho será remetida via ‘e-mail’ a devida convocatória para a reunião.

Aprovação da Ata
Para cumprimento e efeitos do n.º 1, do art.º 16.º do RCME, foi elaborada a presente ata, a qual será
submetida à aprovação do Conselho no início da próxima reunião.

Encerramento da Reunião
E nada mais havendo a tratar, a senhora vereadora deu por encerrada a reunião quando eram 10
horas e 25 minutos.
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