----------------------------------------------ACTA N.º 225------------------------------------------------- Aos dezanove dias do mês de outubro de dois mil e treze, no auditório do Centro das
Artes e do Espectáculo de Sever do Vouga, após a instalação dos membros da nova
Assembleia Municipal, foi realizada a primeira reunião do órgão deliberativo, conforme
determina o artigo 45º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, para eleição do presidente e
secretários da mesa. Este acto foi presidido pelo membro que encabeçou a lista mais
votada nas últimas eleições autárquicas decorridas no passado dia vinte e nove de setembro
– senhor Manuel da Silva Soares, que convidou os senhores Toni Pedro Ribeiro Martins e
Mário José da Costa Silva, para o auxiliar nos trabalhos a realizar nesta primeira reunião
deste órgão deliberativo. ----------------------------------------------------------------------------------- O presidente da mesa questionou a assembleia sobre a forma como se processaria a
eleição, sugerindo o voto por lista. ----------------------------------------------------------------------- Foi decidido, por unanimidade, adotar a eleição por listas. ------------------------------------- O presidente da mesa concedeu alguns minutos para a elaboração e apresentação das
listas para a eleição do presidente e secretários da mesa da assembleia. ---------------------------- Foi apresentada apenas uma lista, com os seguintes membros, designados,
respetivamente, para presidente, primeiro e segundo secretários: Lista A – Manuel da Silva
Soares, Ana Maria Tavares Mendes e Mariana Fernanda Martins de Bastos. ---------------------- Seguidamente, procedeu-se à chamada dos membros para votação, pela ordem da lista
da instalação, que colocaram o seu voto no recipiente utilizado como urna, para se
proceder à eleição por escrutínio secreto. --------------------------------------------------------------- Depois de abertos e separados os votos, pelos membros da mesa e somadas as
intenções de voto, obteve-se o seguinte resultado: ------------------------------------------------Lista A (e única) – 21 (vinte e um) votos; --------------------------------------------------------Votos em Branco – 6 (seis) votos. ------------------------------------------------------------------- Assim, foi eleito: - como presidente deste órgão deliberativo o senhor Manuel da Silva
Soares; - como primeiro secretário a senhora Ana Maria Tavares Mendes; - como segundo
secretário, a senhora Mariana Fernanda Martins de Bastos. -------------------------------------Nada mais havendo a tratar, deu-se como concluída esta sessão, cuja acta em minuta foi
aprovada, por unanimidade, no final, para produzir eficácia imediata, tendo sido elaborada
a presente acta, que vai ser assinada pelo presidente deste órgão e por quem a redigiu.------
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