ACTA NÚMERO UM – ACTA DA PRIMEIRA REUNIÃO DE FUNCIONAMENTO DA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL NO MANDATO DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS NO
QUADRIÉNIO DOIS MIL E NOVE – DOIS MIL E TREZE, NOS TERMOS E PARA OS
EFEITOS DO DISPOSTO NO ARTIGO QUADRAGÈSIMO QUINTO DA LEI NÚMERO
CENTO E SESSENTA E NOVE BARRA NOVENTA E NOVE, DE DEZOITO DE
SETEMBRO, NA REDACÇÃO DADA PELA LEI NÚMERO CINCO – A BARRA DOIS
MIL E DOIS, DE ONZE DE JANEIRO----------------______________________________________________
_____

Aos vinte e um dias do mês de Outubro de dois mil e nove, na vila de Benavente,

na Sala de Sessões do Edifício dos Paços do Município, após o acto, conjunto e
sucessivo, da instalação da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal, nos termos
e para os efeitos do disposto no artigo quadragésimo quinto da Lei número cento e
sessenta e nove barra noventa e nove, na redacção da lei número cinco-A barra dois
mil e dois, o cidadão que encabeçou a lista mais votada nas últimas eleições
autárquicas para o órgão deliberativo municipal, Carlos Alberto Salvador Pernes, eleito
pela Coligação Democrática Unitária, presidiu à respectiva primeira reunião de
funcionamento,
Mesa.
_____

para

efeitos

de

eleição

do

presidente

e

secretários

da

_____________________________________________________________________________________________________

Nesta primeira reunião de funcionamento da Assembleia Municipal participaram

todos os autarcas eleitos directamente, nas últimas eleições autárquicas, excepção
feita a Júlio do Carmo Cabecinha Rosado, da Coligação Democrática Unitária, ausente
no acto de instalação imediatamente antecedente, bem como os Presidentes das
quatro Juntas de Freguesia do Município, registando-se, assim, vinte e quatro
presenças. ______________________________________________________________________________________________
_____

Assim, Carlos Alberto Salvador Pernes, presidindo aos trabalhos de sessão e

após ter obtido o consenso unânime quanto à forma de votação, por listas, solicitou ao
plenário da Assembleia a apresentação das listas para a eleição do Presidente e
Secretários da Assembleia. __________________________________________________________________________
_____

Foram, então, apresentadas duas listas, uma subscrita pelos autarcas eleitos pela

Coligação Democrática Unitária e, outra, subscrita pelos autarcas eleitos pelo Partido
Popular Democrático / Partido Social Democrata, respectivamente, Lista A e Lista B,
ambas anexadas à presente Acta. _________________________________________________________________
_____

Em cumprimento do disposto no referido artigo quadragésimo quinto, procedeu-se

ao acto eleitoral da Mesa da Assembleia Municipal, por meio votação por escrutínio
secreto, em urna previamente mostrada e verificada vazia por todos os autarcas. Após
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a votação, serviram de escrutinadores, um autarca de cada uma das forças políticopartidárias com assento no órgão deliberativo, a saber: Sílvia Frazão, da Coligação
Democrática Unitária, Sónia Ferreira, do Partido Popular Democrático / Partido Social
Democrata, Vânia Castanheiro, do Partido Socialista, Margarida Netto, do Centro
Democrático Social / Partido Popular e Hélder Agapito, do Bloco de Esquerda. Apurouse o seguinte resultado do acto eleitoral decorrido: quinze votos na Lista A; sete votos
na Lista B e dois votos brancos. ____________________________________________________________________
_____

Assim, a Mesa da Assembleia Municipal, eleita, por maioria, para o período do

mandato autárquico dois mil e nove – dois mil e treze tem a seguinte composição:
Carlos Alberto Salvador Pernes, Presidente, Ana Carla Ferreira Gonçalves, Primeira
Secretária e Irina Noël Matias Batista, Segunda Secretária, todos autarcas eleitos pela
Coligação Democrática Unitária. ___________________________________________________________________
_____

Após a instalação da Mesa eleita, o seu Presidente, à semelhança do que ocorreu

nos anteriores inícios de mandatos autárquicos, referiu a necessidade de constituição
de Grupo de Trabalho de Revisão do Regimento da Assembleia Municipal, propondo
que o mesmo fosse integrado por um autarca de cada uma das forças políticopartidárias representadas no plenário do órgão deliberativo municipal, solicitando a
respectiva indicação. Foram indigitados para comporem este Grupo de Trabalho, os
seguintes autarcas: Ana Carla Ferreira Gonçalves, da Coligação Democrática Unitária,
Dora Lúcio Morgado, do Partido Popular Democrático/Partido Social Democrata, Vânia
Sofia Castanheiro, do Partido Socialista, Margarida Netto, do Centro Democrático
Social/Partido Popular e Hélder Agapito, do Bloco de Esquerda. O Presidente da
Assembleia Municipal também participará das reuniões este Grupo de Trabalho. _______
_____

O Presidente referiu-se, ainda, ao trabalho das Comissões Específicas da

Assembleia Municipal, indicando, brevemente, os critérios de agrupamento das
diferentes matérias que cada uma delas tratar e remetendo para mais tarde a reflexão
do plenário a propósito, sob proposta que será apresentada pela Mesa na próxima
sessão do órgão deliberativo municipal. __________________________________________________________
_____

Finalizando os trabalhos desta primeira reunião da Assembleia Municipal, o

Presidente cumprimentou e felicitou todos os membros do órgão autárquico,
agradecendo a presença dos membros da nova Câmara Municipal, bem como a
adesão dos cidadãos a esta reunião, bem como ao acto de instalação dos órgãos
autárquicos que a antecedeu. _______________________________________________________________________
_____

Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa deu por encerrada a presente

reunião, às vinte e uma horas e quarenta e cinco minutos, da qual para constar e para
os demais efeitos, se lavrou a presente Acta, que apreciada por todos os membros, foi
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posta a votação e aprovada, por unanimidade, sendo rubricada e assinada por todos
os elementos da Mesa da Assembleia Municipal. _______________________________________________

A Primeira Secretária

______________________________________________________________

O Presidente,

_______________________________________________________________

A Segunda Secretária

________________________________________________________________
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