------------------------------------------ACTA N.º 194-------------------------------------------- Aos trinta e um dias do mês de Outubro de dois mil e oito, nesta vila de Sever
do Vouga e Salão Nobre dos Paços do Concelho, reuniu a Assembleia Municipal,
extraordinariamente, sob a presidência de Dr. José Manuel Barbosa de Almeida e
Costa, que a convocou ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 50º da
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro (nova redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de
11 de Janeiro). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------Ponto Único – Eleição dos Membros da Assembleia Intermunicipal da CIRA. ---------- Eram cerca das dezoito horas e quarenta minutos quando o presidente da
Assembleia Municipal declarou aberta a sessão. ---------------------------------------------- Seguidamente, o presidente deste órgão solicitou ao primeiro secretário que
verificasse se havia quórum e procedesse à chamada. ---------------------------------------- Depois de realizada a chamada, verificou-se a presença dos membros: ---------1) Albano de Amaral e Macedo; ------------------------------------------------------2) Alexandre Fernandes Tavares; -----------------------------------------------------3) António Fernando da Silva Dias; --------------------------------------------------4) António Nunes Tavares; ------------------------------------------------------------5) Belmiro Manuel Marques; ----------------------------------------------------------6) Claudia Maria Rodrigues da Silva; ------------------------------------------------7) David da Silva Alves; ---------------------------------------------------------------8) Edgar Jorge Ribeiro da Silva; ------------------------------------------------------9) Fernando da Silva Oliveira; --------------------------------------------------------10) Harold Soares da Silva Balaias; ---------------------------------------------------11) João Pereira Henriques; -------------------------------------------------------------12) Joaquim Zacarias Paulino Gabriel; ------------------------------------------------13) José Dias da Silva; -------------------------------------------------------------------14) José Loureiro dos Anjos; -----------------------------------------------------------15) José Luís da Silva e Almeida; ------------------------------------------------------16) José Manuel Barbosa de Almeida e Costa; ---------------------------------------17) José Tavares Batista Braga; --------------------------------------------------------18) José Tavares Coutinho; -------------------------------------------------------------19) Júlio Martins Fernandes; ------------------------------------------------------------20) Manuel Henriques Soares; ----------------------------------------------------------21) Maria Elisabete Martins Henriques; -----------------------------------------------22) Rui Manuel Batista Rocha; ---------------------------------------------------------23) Severo Mendes Pereira; -------------------------------------------------------------24) Silvério Benjamim da Silva Soares Gomes. ------------------------------------------ Após a chamada, o Presidente da Assembleia Municipal comunicou que o
membro António Rodrigues Ferreira faltou por motivos de falecimento de um
familiar e Francisco Furtado de Menezes Veloso Ferreira por motivos profissionais,
tendo apresentado justificação por escrito. ----------------------------------------------------- Para além dos membros acima indicados, foram registadas as faltas de
Claudino da Fonseca Soares, Nuno Miguel Matos Silva, Paula Cristina Vaz dos
Santos e Rafael Ferreira Matos. ------------------------------------------------------------------ Da Câmara Municipal foram registadas as presenças de: Manuel da Silva
Soares, Presidente; António José Martins Coutinho, Vice-Presidente; Raul Alberto
da Conceição Duarte; João Miguel Tavares de Almeida, António Bispo Rodrigues
e José Carlos Martins Ribeiro. --------------------------------------------------------------1

----- O Presidente da Assembleia Municipal prosseguindo com a sessão, referiu que
a acta da sessão anterior será submetida à apreciação e votação na próxima sessão
ordinária, atendendo ao facto de não estar concluída. ---------------------------------------- Seguidamente, passou a palavra ao Presidente da Câmara Municipal que
procedeu à explicação dos motivos que levaram ao pedido de convocação de uma
sessão extraordinária, para eleição dos Membros da Assembleia Intermunicipal da
CIRA, nos termos do art.º 13º dos Estatutos da CIRA e do art.º 13º da Lei n.º
45/2008, de 27 de Agosto. ------------------------------------------------------------------------ O Presidente da Câmara Municipal informou também que seria necessário
convocar uma sessão extraordinária para os próximos dias, com vista à apreciação
da adesão à participação indirecta do Município através da CIRA na constituição
da sociedade “POLIS da Ria”. ------------------------------------------------------------------- O pedido para realização desta sessão extraordinária, nos termos das normas
indicadas, também foi dirigido ao Presidente da Assembleia Municipal pelo
Presidente do Conselho Executivo da CIRA através do documento cuja cópia foi
remetida juntamente com a convocatória a cada membro desta Assembleia
Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------ Na sequência da última informação prestada pelo Presidente da Câmara
Municipal acerca da necessidade de marcação de outra sessão extraordinária, o
Presidente da Assembleia Municipal comunicou haver um documento destinado à
convocação dos membros presentes para a sessão extraordinária a realizar no
próximo dia 10 de Novembro, sob a forma de protocolo. ------------------------------------ Continuando, agradeceu a presença dos Presidentes das Juntas de Freguesia e
informou que não poderiam participar na eleição, porque seria apenas para os
membros eleitos directamente. ------------------------------------------------------------------- Seguidamente, solicitou aos membros presentes se havia uma ou mais listas
para serem submetidas à votação, tendo os lideres das bancadas do PS – Partido
Socialista, PSD – Partido Social Democrata e Independentes subscrito uma lista
única, com a respectiva justificação, denominada “Lista A”, que vai ser arquivada
junto dos documentos desta sessão. -------------------------------------------------------------- A lista única apresentada a sufrágio, era constituída pelos seguintes
candidatos: -------------------------------------------------------------------------------------- José Manuel Barbosa de Almeida e Costa; ----------------------------------------------- José Luis da Silva Almeida; ---------------------------------------------------------------- Joaquim Zacarias Paulino Gabriel; -------------------------------------------------------- Severo Mendes Pereira; --------------------------------------------------------------------- Maria Elisabete Martins Henriques. ----------------------------------------------------------- Posto isto, realizou-se a distribuição dos boletins de voto e o respectivo acto
eleitoral, tendo-se apurado o seguinte resultado: ------------------------------------------ N.º de Votantes = 16 (dezasseis); ---------------------------------------------------------- N.º de Votos Nulos = 1 (um); -------------------------------------------------------------- N.º de Votos em Branco = 0 (zero); ------------------------------------------------------- N.º de Votos na Lista A = 15 (quinze). --------------------------------------------------Assim, nos termos das disposições indicadas, foram eleitos os membros acima
indicados para integrarem a Assembleia Intermunicipal da CIRA. --------------------Seguidamente, foi aprovada por unanimidade a acta em minuta, para produzir
eficácia imediata, designadamente, para a comunicação imediata dos membros
eleitos de acordo com as instruções emanadas pelo Conselho Executivo da CIRA. -
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Nada mais havendo a tratar, cerca das 20h15m, deu-se como concluída esta sessão,
tendo sido elaborada a presente acta, que vai ser assinada pelo presidente deste
órgão e por quem a redigiu. -----------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________
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