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Escolas | João de Araújo Correia 

 

CONSELHO GERAL 
 

MINUTA DA ATA DA REUNIÃO NÚMERO SESSENTA  

 

----------Aos dezanove dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, pelas dezoito horas, 

por videoconferência em reunião síncrona através da plataforma de vídeo e 

audioconferência online ZOOM, reuniu o Conselho Geral do Agrupamento de Escolas 

João de Araújo Correia, em sessão extraordinária, com a ordem de trabalhos seguinte: -- 

 ---------- Período da ordem do dia: --------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto um – Aprovação do relatório de conta de gerência relativo ao ano de 2020. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Presidente informou que o Conselheiro António Almeida chegará atrasado 

devido a uma consulta médica. ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- Período da ordem do dia: --------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto um – No seguimento das intervenções do Sr. Diretor, do Presidente do 

Conselho Geral e dos Conselheiros Marco Pina e Francisco Arcanjo, foi aprovado o 

relatório de conta de gerência relativo ao ano de 2020 pela unanimidade dos presentes. -  

Assim, resultou da votação o quadro que se segue:  --------------------------------------------  

 ---------- Votos a favor – 16  ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Votos contra – 0  --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- % que deliberou a favor – 100%  -------------------------------------------------------  

 ---------- % que deliberou contra – 0%  -----------------------------------------------------------  

 ---------- Declarações de voto (total) – 0  ---------------------------------------------------------  

 ---------- Declarações de voto (contra) – 0  -------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------E nada mais havendo a tratar, deu-se por terminada a reunião às dezoito horas e 

vinte e cinco minutos, da qual foi lavrada a presente minuta, que foi lida e aprovada por 

unanimidade, nos termos da lei. ------------------------------------------------------------------- 

 

 

Peso da Régua, 19 de abril de 2021 

 

 

O Presidente do Conselho Geral 

 
 

___________________________ 
Paulo António Messias Pereira Guedes 

P. Q. E. – Grupo 300 

O Secretário 

 

___________________________ 
Miguel Pedro Cardoso Madureira 

P. Q. A. – Grupo 550 
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