Ata n.º 5/2013 de 11/10/2013

ATA DA 1.ª REUNIÃO DE FUNCIONAMENTO DA ASSEMBLEIA
MUNICIPAL DE CELORICO DA BEIRA
--------Aos 11 dias do mês de outubro de 2013, após se ter processado à
instalação da Assembleia Municipal de Celorico da Beira, conforme o
disposto nos n.os 1 e 2, do art.º 44.º, da Lei n.º 169/99, de 18/9, na sua atual
redação, teve lugar no Salão Nobre dos Paços do Município, a 1.ª Reunião
de Funcionamento da mesma, de acordo com o preceituado nos n.os 1 e 2,
do art.º 45.º, da já citada Lei, presidida pela Senhora Ana Isabel Lucas
Cabral Janelas, na qualidade de cabeça de lista mais votada nas eleições
autárquicas, realizadas a 29 de setembro de 2013, estando presentes os
seguintes membros: ---------------------------------------------------------------------------------José Albano Pereira Marques; -----------------------------------------------------------João Paulo Monteiro Antunes; -----------------------------------------------------------António Manuel dos Reis Álvaro; --------------------------------------------------------Isabel Maria dos Santos Flor de Sousa; -----------------------------------------------Ana Isabel Lopes Correia; -----------------------------------------------------------------Joaquim Lopes Abreu; ---------------------------------------------------------------------Flávio Manuel Granjal de Sá; -------------------------------------------------------------Filipe Miguel Rosa Guerra; ----------------------------------------------------------------Paulo Jorge Pinto da Silva Patrocínio; -------------------------------------------------Alexandra Isabel Henriques Sena; ------------------------------------------------------Maria Silvina Achando da Cruz Santos; -----------------------------------------------António Carlos do Nascimento Marques; ---------------------------------------------Manuel Matos Torres; ----------------------------------------------------------------------Hélder Achando Costa; --------------------------------------------------------------------Luís Filipe Pinheiro da Costa; ------------------------------------------------------------António dos Santos;-------------------------------------------------------------------------Davide Lopes Pereira; ----------------------------------------------------------------------Júlio Cruz; -------------------------------------------------------------------------------------Bruno Alexandre Castro de Almeida; ---------------------------------------------------António Manuel Pinto Patrício; ----------------------------------------------------
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--------Luís Bernardo Pina Mimoso;--------------------------------------------------------------André Diogo de Jesus Correia; ----------------------------------------------------------António Joaquim Fernandes Gomes; --------------------------------------------------José Francisco Gomes; --------------------------------------------------------------------Porfírio Miguel da Fonseca Galante; ---------------------------------------------------Natália Batista Nobre; ----------------------------------------------------------------------Aires Manuel Silva Relvas; ----------------------------------------------------------------Marco Paulo de Andrade Rodrigues; ---------------------------------------------------Teresa Susana Ferreira Tente; ----------------------------------------------------------António Fonseca Ascensão; --------------------------------------------------------------José Rocha Gonçalves. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Faltou a esta sessão o Senhor Carlos Alberto Faria de Almeida, tendo
atempadamente apresentado a referida justificação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Eram 11:30h e a Senhora Ana Isabel Lucas Cabral Janelas, na
qualidade de cabeça de lista mais votada nas eleições autárquicas, nos
termos da legislação atrás referida, declarou aberta a sessão, informando
de seguida que o objetivo desta sessão era eleger o Presidente e os
respetivos Secretários da Mesa, pelo que, nos termos do n.º 2, do referido
artigo, consultou a Assembleia acerca do método de votação, tendo sido
deliberado pelos partidos políticos com assento nesse órgão a eleição, por
listas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Deu conhecimento da apresentação de uma lista para a constituição
da mesa da Assembleia Municipal apresentada pelo grupo parlamentar do
PS, a qual designa por Lista A. Questionou a restante bancada se
pretendiam apresentar alguma lista, ao que lhe foi dito que não. -----------------------Lista A: -----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Ana Isabel Lucas Cabral Janelas.---------------------------------------Primeiro Secretário: António Manuel dos Reis Álvaro. ----------------------------Segundo Secretário: Alexandra Isabel Henriques Sena.-------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente, de acordo com a Lei, procedeu-se por escrutínio
secreto à eleição da Mesa da Assembleia Municipal, tendo-se verificado o
seguinte resultado: ----------------------------------------------------------------------------------Lista A: 19 votos a favor e 13 votos em branco. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Face aos resultados atrás referidos, a Senhora Ana Isabel Lucas
Cabral Janelas, que presidia a presente sessão, declarou eleita a seguinte
Mesa: ---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente da Mesa da Assembleia Municipal: Ana Isabel Lucas
Cabral Janelas. ---------------------------------------------------------------------------------------Primeiro Secretário: António Manuel dos Reis Álvaro. --------------------------Segundo Secretário: Alexandra Isabel Henriques Sena. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida, a Senhora Presidente da Mesa Assembleia Municipal,
convidou os Secretários Eleitos a tomarem o seu lugar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pela Senhora Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, foi
presente ofício da ANMP, para se proceder à eleição de um Presidente de
Junta de Freguesia, bem como, do seu substituto, que, em representação
de todas as Juntas de Freguesia do Concelho, que participará no XXI
Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deu conhecimento da apresentação de uma lista para a eleição de
um Presidente de Junta de Freguesia, bem como, do seu substituto, que
participará no XXI Congresso da Associação Nacional de Municípios
Portugueses, apresentada pelo grupo parlamentar do PS, a qual designa
por Lista A. Questionou a restante bancada se pretendiam apresentar
alguma lista, ao que lhe foi dito que não. ------------------------------------------------------Lista A: ----------------------------------------------------------------------------------
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--------Efetivo: Presidente da Junta de Freguesia do Minhocal, José
Francisco Gomes. -----------------------------------------------------------------------------------Suplente: Presidente da Junta de Freguesia de Maçal do Chão, André
Diogo de Jesus Correia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente, de acordo com a Lei, procedeu-se por escrutínio
secreto à eleição de um Presidente de Junta de Freguesia, bem como, do
seu substituto, que participará no XXI Congresso da Associação Nacional
de Municípios Portugueses, tendo-se verificado o seguinte resultado: ----------------Lista A: 20 votos a favor e 12 votos em branco. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Face aos resultados atrás referidos, a Senhora Presidente da Mesa
da Assembleia Municipal, que presidia a presente sessão, declarou eleitos
os seguintes Presidentes de Junta: -------------------------------------------------------------Efetivo: Presidente da Junta de Freguesia de Minhocal, José
Francisco Gomes. -----------------------------------------------------------------------------------Suplente: Presidente da Junta de Freguesia de Maçal do Chão,
André Diogo de Jesus Correia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por fim, deu conhecimento aos presentes que as convocatórias da
Assembleia Municipal são enviadas em papel, no entanto, a documentação
é enviada em suporte de cd, questionando os presentes se concordam com
este método. ------------------------------------------------------------------------------------------A proposta foi aceite por todos os presentes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada esta sessão, eram
11:50h, da qual para constar se lavrou a presente ata, que depois de lida e
aprovada, vai ser assinada pelos membros da Mesa da Assembleia
Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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