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ASSEMBLEIA MUNICIPAL

ATA Nº. 5/2021
(1ª. sessão de funcionamento)

------ Aos treze dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, pelas dezanove horas e
quarenta e oito 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 Elisio Oliveira Duarte Fernandes, por ser o cidadão 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 seis de setembro. --------------------------------- Faltaram a esta sessão Rui Manuel Domingos Marques, presidente da Junta de
Freguesia de Quintela de Azurara, do P.S. ----------------------------------------------------------- Estiveram presentes: presidente da Câmara Municipal, Marco Filipe Pessoa de
Almeida, Maria José de Jesus da Silva Coelho, João Pedro Andrade Silva Cruz, Rui Jorge
Figueiredo Costa, vereadores do P.S., e Joaquim Manuel Patrício Ferreira e Fernanda
Maria Monteiro Nunes Leal Marques, vereadores do P.S.D. ------------------------------------------ Entrou-se de imediato no único ponto da ordem de trabalhos - "Eleição da Mesa da
Assembleia Municipal". --------------------------------------------------------------------------------- O presidente em exercício informou que, nos termos do nº. 2 do artigo 45º. da Lei
nº. 169/99, de 18 de setembro, na redação dada pela Lei nº. 5-A/2002, de 18 de setembro,
e na qualidade de cidadão mais votado, era necessário eleger o presidente da Assembleia
Municipal, o primeiro e o segundo, secretários, da mesa da Assembleia Municipal, pelo
que se iria proceder à sua eleição. Informou ainda que esta eleição poderia ocorrer
nominalmente ou por apresentação de listas. ---------------------------------------------------------- João Tiago Henriques interveio para propor, em nome do P.S., que fosse
apresentada uma lista, neste sentido apresentou a lista A, para presidente da Assembleia
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Municipal de Mangualde: Elisio Oliveira, 1º secretário: Jaime Pinto, 2ª secretária:
Filomena Ferreira. ----------------------------------------------------------------------------------------- O presidente em exercício questionou a Assembleia Municipal quanto ao facto de
mais alguém querer intervir e/ou apresentar outra lista, não obtendo qualquer resposta. -------- Procedeu-se à votação e tendo esta terminado, o senhor presidente da Mesa em
exercício procedeu à contagem dos votos, tendo-se verificado que a lista A – Partido
Socialista - P.S. obteve vinte e quatro votos a favor e 8 oito votos em branco, perfazendo
o total de trinta e dois votos, número correspondente ao dos deputados presentes que
integravam esta Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------- Em função deste resultado, o senhor presidente em exercício declarou eleita na sua
globalidade e por maioria a lista A - Partido Socialista – P.S. e, de seguida, Elisio
Oliveira, presidente, Jaime Pinto, 1º secretário, e Filomena Ferreira, 2ª Secretária,
passaram a constituir a Mesa definitiva desta Assembleia para o mandato agora iniciado.
------ Às vinte horas e dez minutos, o presidente da Assembleia Municipal declarou
encerrada a sessão. ----------------------------------------------------------------------------------------- Para constar, lavrou-se a presente ata, que vai ser assinada pelos membros da Mesa.
------ E eu, _______________________________________1º Secretário, a subscrevi e
também assino. ----------------------------------------------------------------------------------------

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