
 
 

 

ATA NÚMERO DOIS 

 

Aos oito dias do mês de março de dois mil vinte e dois, pelas dezoito horas e trinta minutos, 

reuniu extraordinariamente o Conselho Geral, a fim de dar cumprimento ao ponto único da 

ordem do dia: eleição do Presidente do Conselho Geral. 

O Presidente cessante deu início à reunião dando as boas vindas aos representantes das 

instituições cooptadas e apresentou todos os Conselheiros presentes. 

De seguida, enquadrou legalmente a eleição para Presidente do Conselho Geral, informando 

que não podem ser candidatos nem os representantes dos discentes, nem os representantes 

do pessoal não docente e fez um breve resumo das competências e funções quer do Conselho 

Geral, quer do seu presidente. 

Questionou, então, se algum dos Conselheiros gostaria de ser candidato ao cargo. 

Uma vez que nenhum Conselheiro elegível mostrou disponibilidade para se candidatar, o 

Presidente cessante informou da sua disponibilidade para o cargo. 

Procedeu-se à eleição e, após a contagem dos votos  dos dezanove Conselheiros presentes, 

apurou-se o seguinte resultado: 

Votos brancos: zero 

Votos nulos :zero 

Votos no Conselheiro António Santos: dezanove 

Assim, o novo Presidente do Conselho Geral é o Conselheiro António da Costa Pereira dos 

Santos, que agradeceu a confiança depositada. Relembrou que este órgão tem estado, e vai 

continuar a estar, atento a tudo o que se passa no Agrupamento e a agir dentro das suas 

competências. E que, enquanto Presidente do Conselho Geral, vai, com tem feito, estar 

sempre disponível para ouvir e conversar com todos os elementos da comunidade educativa, 

tentando manter o equilíbrio entre todos os intervenientes do Agrupamento em particular e 

da comunidade educativa em geral. 

Por último, informou que irá marcar uma reunião do Conselho Geral ainda durante este mês, 

uma vez que há assuntos que têm de ser tratados antes do final do mês de março. 

 

O Presidente: António da Costa Pereira dos Santos 

O Secretário: Teresa Alexandra Jesus 


