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ATA Nº 20 

 

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, pelas dezoito horas, reuniu, na Sala 

dos Professores da Sede do Agrupamento, o Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de 

Corga do Lobão, com a seguinte ordem de trabalhos: --------------------------------------------------------- 

Ponto único – Apreciação e votação da proposta de recondução do Diretor do Agrupamento de 

Escolas de Corga do Lobão. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente do Conselho Geral deu início à reunião com a presença de todos os elementos, à 

exceção de Rui José Martins Oliveira, José Mário Costa Santos, Maria Ribeiro dos Santos 

Castro e Ana Rita Patrício. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Logo de seguida, procedeu-se à apreciação e votação da proposta de recondução do Diretor do 

Agrupamento de Escolas de Corga do Lobão (anexo um). Após a leitura da proposta de 

recondução pelo Presidente, Rui Lages, foi dada a palavra ao Diretor, que realizou uma breve 

exposição relativamente ao seu mandato do quadriénio 2009/2013. Posteriormente foi dada a 

oportunidade, aos membros presentes, apresentarem questões relativamente a esse mandato. 

Como ninguém se pronunciou procedeu-se a votação uninominal e secreta da proposta de 

recondução do Diretor do Agrupamento de Escolas de Corga do Lobão, Manuel de Sousa Couto, 

tendo apurado os seguintes resultados: 

-17 (dezassete) votos a favor ------------------------------------------------------------------------------------------ 

- 0 (zero) votos nulos ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- 0 (zero) votos brancos ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Feita a votação, foi reconduzido o Diretor, Manuel de Sousa Couto, por unanimidade para o 

quadriénio 2013/2017. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, composta por 

duas páginas, rubricadas e numeradas de uma a dois, a qual foi lida, aprovada por unanimidade 

e assinada e pelo presidente e por mim que a secretariei. ---------------------------------------------------- 

 



2 
 

Visto em 30/04/2013 

 

O Presidente do Conselho Geral                                                         O Secretário 

Rui Paulo Lages                                                                                 Generosa Oliveira 

 


