ATA NÚMERO DOIS DO CONSELHO GERAL

-----Aos cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, pelas dezassete horas e
trinta minutos, reuniu-se o Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Resende,
na sala A1.01 da Escola Secundária de Resende, com a seguinte ordem de
trabalhos:---------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 1. Ler e aprovar a ata da reunião anterior. ------------------------------------------------Ponto 2. Dar posse aos representantes da comunidade local.--------------------------------Ponto 3. Eleger o Presidente do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de
Resende (AER).-------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 4. Outros assuntos.-------------------------------------------------------------------------------Estiveram, presentes os conselheiros Adérito Lopes, Amadeu Vasconcelos, Ana
Lázaro, Ana Magalhães, Beatriz Teixeira, Carla Lacerda, Fátima Silva, Gina Antas,
Graça Andrade, João Felgueiras, José Carlos Teixeira, Maria José Dias, Paula
Pereira, Paulo Jesus, Ricardo Caetano, Salete Cardoso, Sandra Pinto, Sérgio Sousa,
bem como, os representantes da comunidade local cooptadas, Anabela Oliveira,
Sérgio Monteiro, Manuel Tuna.---------------------------------------------------------------------------- O Conselheiro José Augusto Pinto Pereira, eleito pela lista A, para representar o
Pessoal Não-docente no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Resende,
apresentou a sua renúncia a esta representação, em virtude de ter cessado as suas
funções no município de Resende e, como tal, não poder representar tão ilustre
órgão. Assim, em sua substituição, tomou posse o segundo elemento da referida lista,
Sr. João Felgueiras. -------------------------------------------------------------------------------------------Dando andamento ao ponto um da ordem de trabalhos, a ata foi lida e aprovada
por maioria de todos os presentes na reunião anterior. --------------------------------------------De seguida, no ponto dois da ordem de trabalhos, procedeu-se à tomada de
posse dos representantes da comunidade local a saber: -------------------------------------------Associação Empresarial de Resende, representada pela conselheira Anabela
Ribeiro Oliveira; Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Resende,
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representada pelo conselheiro Sérgio Fernando Sequeira Monteiro, em substituição
do seu Presidente, Joaquim Alves e o conselheiro Manuel Luís da Silva Tuna, na
qualidade de personalidade local.--------------------------------------------------------------------------No terceiro ponto da ordem de trabalhos procedeu-se à eleição do Presidente do
Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Resende (AER). Propuseram-se a
escrutínio eleitoral o conselheiro Sérgio Miguel Cardoso Almeida e Sousa e a
conselheira Paula Alexandra Monteiro Pereira.--------------------------------------------------------Após o ato eleitoral, que decorreu por escrutínio secreto, procedeu-se à contagem
dos votos e ao apuramento dos seguintes resultados:-----------------------------------------------Sérgio Miguel Cardoso Almeida e Sousa – dez votos.------------------------------------------Paula Alexandra Monteiro Pereira – onze votos.--------------------------------------------------A conselheira, Paula Alexandra Monteiro Pereira, eleita Presidente do Conselho
Geral do Agrupamento de Escolas de Resende (AER), aceitou o cargo.------------------------No último ponto da ordem de trabalhos procedeu-se à tomada de posse da
candidata eleita.-------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a
presente ata que depois de lida e aprovada será assinada pela presidente da reunião
e pelo conselheiro que a secretariou.----------------------------------------------------------------A Presidente da reunião
________________________________
Carla Lacerda

O Secretário
_______________________
Adérito Lopes
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