
 
 

ATA NÚMERO UM 

Aos dez dias do mês de fevereiro, reuniu o Conselho Geral, em reunião extraordinária, via 

meet, a fim de dar cumprimento à seguinte ordem do dia: 

Ponto único: cooptação dos três representantes da comunidade local. 

O Presidente do Conselho Geral em exercício começou por dar as boas vindas aos novos 

elementos do Conselho Geral e a todos os Conselheiros, em geral. 

De seguida, enquadrou a reunião do ponto de vista legal e relembrou que os três 

representantes cessantes pertenciam à CERCIAZ, à Escola Superior de Aveiro Norte e à Escola 

Superior de Saúde Norte. 

Deu, depois, a conhecer os três Conselheiros designados pelo Município, a saber, o vereador 

responsável pelo pelouro da Educação, Rui Cabral; o presidente da Junta de Freguesia de 

Ossela, José Santos e o representante da União de Freguesias, Adriano Pinto. 

Seguidamente, perguntou se algum dos Conselheiros gostaria de indicar alguma instituição 

que considerasse importante para ser levada à votação. A Conselheira Maria João Moreira 

indicou o CAF Pinto de Carvalho, a Conselheira Teresa de Jesus indicou a Santa Casa da 

Misericórdia de Oliveira de Azeméis e o Presidente do Conselho Geral indicou a Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Oliveira de Azeméis. 

Assim, para além das instituições que já faziam parte do Conselho Geral anterior, vão, 

também, a votação o CAF Pinto de Carvalho, a Santa Casa da Misericórdia de Oliveira de 

Azeméis e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Oliveira de Azeméis. 

Procedeu-se à votação, através de um formulário online. 

Após a votação, as instituições mais votadas foram a Escola Superior de Aveiro Norte, a Escola 

Superior de Saúde Norte e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Oliveira de 

Azeméis. 

O Presidente do Conselho Geral irá entrar em contacto com estas instituições. Caso alguma 

não aceite, entrará em contacto com as seguintes mais votadas, a saber: CAF Pinto de 

Carvalho, a Santa Casa da Misericórdia de Oliveira de Azeméis e CERCIAZ. 

O Presidente do Conselho Geral em exercício agradeceu a presença de todos e informou que 

será convocada uma reunião, assim que o Conselho Geral estiver completo, a fim de eleger o 

Presidente do mesmo. 

Após o preenchimento do formulário de presença e da votação da minuta da ata, o Presidente 

do Conselho Geral em exercício deu por encerrada a reunião. 

 

 


