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ACTA N.º5/2009 

ACTA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL REALIZADA NO 

DIA VINTE DOIS DO MÊS DE OUTUBRO DE 

DOIS MIL E NOVE. -----------------------------------  

 

------Aos vinte dois dias do mês de Outubro do ano de dois mil e nove, na sala de 

sessões do Edifício dos Paços do Município realizou-se a primeira sessão 

extraordinária, imediatamente a seguir a tomada de posse, contando com a 

presença dos seguintes elementos:----------------------------------------------------------------  

------José do Carmo Correia Martins, Judite Gil Gonçalves Neves, Ivo Manuel dos 

Santos Tome, João Manuel Rodrigues Guerreiro Grenhas, Ilídio da Conceição 

Viegas, Sónia Costa do Rosário, Lina Maria Gonçalves Gago Sequeira, Francisco 

Bettenkourt Keil Amaral, José Manuel da Costa Dantas, Henrique José Machado 

Nicolau, Tânia Sofia da Conceição Pires Revés, Norberto Miguel Brito Lopes de 

Jesus, António Domingos Cerdeira Leitão Pires, Paulo Viegas Guerreiro e David 

José Ventura Gonçalves. ----------------------------------------------------------------------------  

------Faltou o elemento Ulisses Saturnino Duarte de Brito, que apresentou 

previamente o pedido de justificação de falta.---------------------------------------------------  

------Estavam ainda presentes os Vereadores Vitor Manuel Martins Guerreiro, 

Marlene de Sousa Guerreiro, Acácio José Madeira Martins e João Carlos Mendonça 

D’Aragão e Moura. -------------------------------------------------------------------------------------  
------ Iniciando-se a sessão foi formada uma mesa had-hoc composta por três 

elementos, sendo presidida pelo elemento que encabeçava a lista mais votada para 

a Assembleia Municipal – José do Carmo Correia Martins tendo o mesmo informado 

os restantes membros que a mesa pode ser eleita nominalmente ou por lista, 

propondo que se fizesse através de lista, situação a qual ninguém se opôs. -----------  

------Assim passou a apresentar a composição da única lista recebida: -----------------  

------Presidente – José do Carmo Correia Martins---------------------------------------------  

------Primeiro secretário -  João Manuel Rodrigues Guerreiro Grenhas ------------------  
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------Segundo secretário -  Sónia Costa do Rosário. ------------------------------------------  

------Terminada a apresentação da lista passou-se a sua votação, por escrutínio 

secreto, tendo sido obtida o seguinte resultado:------------------------------------------------   

------Dez votos sim e quatro votos em branco.--------------------------------------------------  

------O Presidente da mesa informou os restantes elementos que até à aprovação 

do novo regimento mantêm-se em vigor o actual, do qual foram distribuídas 

fotocópias aos novos elementos, para que o possam analisar e apresentar as 

alterações, se as houver, para posterior aprovação. ------------------------------------------  

------Tratando-se de uma sessão exclusivamente para eleição da mesa e não tendo 

havido quaisquer intervenções por parte dos restantes elementos, o Presidente da 

mesa deu por encerrada a sessão da qual se lavrou a presente acta, que foi 

aprovada em minuta, pelo seu conteúdo ter ficado gravado em cassete, acta essa 

que vai ser assinada pela mesa e por mim ____________________________ 

primeiro secretário que a subscrevi. ---------------------------------------------------------------  


