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ATA Nº. 6/2013
(1ª. sessão de funcionamento)

------ Aos dezanove dias do mês de Outubro de dois mil e treze, pelas vinte horas e trinta
minutos, no Auditório da Biblioteca Municipal de Mangualde, realizou-se a primeira
sessão de funcionamento da nova Assembleia Municipal de Mangualde, nesse mesmo dia
instalada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Assumiu a Presidência a senhora Doutora Leonor Maria Gonçalves Pacheco Pais,
por ser a cidadã que encabeçou a lista mais votada, do Partido Socialista – P.S., na
eleição para a Assembleia Municipal que teve lugar no passado dia vinte e nove de
Setembro.-------------------------------------------------------------------------------------------------- Estiveram presentes, o senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. João Nuno
Ferreira Gonçalves de Azevedo, os senhores Engenheiro Joaquim Manuel Patrício
Ferreira, Dr.ª Maria José de Jesus da Silva Coelho, Sr. João Fernando de Albuquerque
Lopes, Vereadores do P.S., e o senhor Engenheiro Joaquim Messias, Vereador do P.S.D. ------- Entrou-se de imediato no único ponto da ordem de trabalhos - "Eleição da Mesa da
Assembleia Municipal". --------------------------------------------------------------------------------- A senhora Presidente em exercício informou que, nos termos do nº. 2 do artigo 45º.
da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei nº. 5-A/2002, de 18 de
Setembro, e na qualidade de cidadã mais votada, era necessário eleger o Presidente da
Assembleia Municipal, o primeiro e segundo secretários da mesa da Assembleia
Municipal, pelo que se iria proceder à sua eleição. --------------------------------------------------- O senhor Dr. Sobral Abrantes referiu que previamente à votação era necessário
deliberar ser a eleição feita uninominalmente ou por meio de listas. ------------------------------ O senhor Dr. Luís Coimbra informou que do seu ponto de vista achava que era
óbvia a sua intenção, mas no entanto se a Assembleia Municipal pretendesse ser por meio
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de listas, o PS indicou aquilo que pretende ser a lista A, com os nomes dos senhores Dr.ª
Cristina Matos e António Fernandes para primeiro e segundo secretários respetivamente.
------ Sobre esta matéria foi aprovado por unanimidade ser efetuada por listas. ------------------ Interveio a senhora Dr.ª Patrícia Fernandes para solicitar que fosse indicada a
pessoa para Presidente da Assembleia Municipal pois não tinha ouvido qualquer
referência. --------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Dr. Luís Coimbra disse sermos todos pessoas interessantes e que era óbvio
que a senhora que agora Preside à Assembleia Municipal é a proposta do PS para a lista
A, ou seja, como Presidente da Assembleia Municipal, Doutora Leonor Pais, primeira
secretária, Dr.ª Cristina Matos e segundo secretário, senhor António Fernandes. ---------------- O senhor Dr. Sobral Abrantes, em nome da coligação PPD/PSD-CDS/PP informou
que não iriam apresentar lista a votação pese embora não apoie a proposta. ---------------------- A senhora Doutora Leonor Pais solicitou a distribuição de papéis brancos, como
boletins de voto. -------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Dr. Sobral Abrantes mencionou que a votação sobre a eleição por listas,
nos termos legais, não deveria ser efetuada por voto secreto, por não se tratar de eleição
de pessoas, solicitando um local reservado para o preenchimento do voto como nas
eleições autárquicas. --------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Bernardino Azevedo, Presidente da União das Freguesias de Mangualde,
Mesquitela e Cunha Alta, informou que dada a sua condição física, não se importava de
preencher o voto no seu lugar sentado. ----------------------------------------------------------------- A senhora Doutora Leonor Pais sugeriu que fosse utilizado o púlpito que se
encontrava na sala, para efeitos de secretismo. -------------------------------------------------------- O senhor Dr. Sobral Abrantes opôs-se à proposta do senhor Bernardino Azevedo,
referindo que a forma de votação não dependia da vontade de qualquer deputado, antes
deveria respeitar a legislação vigente. ------------------------------------------------------------------- Terminada a votação, a senhora Presidente da Mesa em exercício, procedeu à
contagem dos votos, tendo-se verificado que a lista A – Partido Socialista (PS), obteve
vinte e três (23) votos a favor e sete (7) votos em branco, perfazendo o total de trinta
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votos, número correspondente ao dos deputados presentes que integram esta Assembleia
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Em função deste resultado, a senhora Presidente em exercício declarou eleita na sua
globalidade e por maioria a lista A - Partido Socialista (PS) e, de seguida, a senhora
Doutora Leonor Pais (Presidente), a senhora Dr.ª Cristina Matos (1ª Secretária) e o
senhor António Fernandes (2º Secretário), passaram a constituir a Mesa definitiva desta
Assembleia para o mandato agora iniciado. ------------------------------------------------------------ Às vinte horas e cinquenta e cinco minutos, a senhora Presidente da Assembleia
Municipal declarou encerrada a sessão. ----------------------------------------------------------------- Para constar, lavrou-se a presente acta, que vai ser assinada pelos membros da
Mesa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- E eu, _______________________________________1ª. Secretária, a subscrevi e
também assino. ----------------------------------------------------------------------------------------

A Presidente,
_______________________
O/A 1º/ª. Secretário/a,
_______________________
O/A 2º/ª. Secretário/a,
_______________________
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