ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
REALIZADA NO DIA QUINZE DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E TREZE---------

----------Aos quinze dias do mês de novembro de dois mil e treze, reuniu a
Assembleia Municipal de Fafe, em sessão extraordinária, sob a Presidência do
Senhor Doutor Laurentino José Monteiro Castro Dias, na qualidade de cabeça
de lista mais votada. Verificada a existência de quórum foi declarada aberta a
sessão quando eram vinte e uma horas e trinta minutos. --------------------------------------- Entrou-se de imediato no Ponto um: Continuação da sessão
realizada em 02-11-2013, de Instalação da Assembleia Municipal. Nestes
termos, foi dada posse aos elementos em falta, eleitos pelo PSD, por se
encontrarem presentes: Susana de Fátima Amorim Pinto de Cortês de Almeida
e Jorge Adélio Martins Pereira da Costa.
Seguidamente, passou-se ao ponto dois: Eleição da Mesa da Assembleia
Municipal. O Senhor Doutor Laurentino Dias anunciou a existência de três
listas para a Eleição da Mesa da Assembleia Municipal, passando à sua
apresentação:----------------Lista

apresentada

pelo

Grupo

de

Cidadãos

Eleitores

“Independentes Por Fafe”, classificada como lista A, constituída por: José
Manuel Gonçalves Domingues, como Presidente da Mesa; Maria Cristina
Azevedo Pinho de Sousa, como Primeira Secretária, e Alberto Joaquim Costa
Alves, como Segundo Secretário.
----------Lista apresentada pelo Grupo do PSD, classificada como lista B,
constituída, por: José Augusto Pereira Rodrigues, como Presidente da Mesa,
Maria Clara Gonçalves Marques Mendes, como Primeira Secretária e Susana
de Fátima Amorim Pinto de Cortez de Almeida, como Segunda Secretária.
----------Lista apresentada pelo Grupo do PS, classificada como lista C,
constituída, por Laurentino José Monteiro Castro Dias, como Presidente da
Mesa; José Manuel Salgado Santos, como Primeiro Secretário e Sílvia Soares
como Segunda Secretária.
----------Efectuada a votação, por escrutínio secreto, obteve-se os seguintes
resultados: três votos brancos; Lista A – catorze votos, Lista B – oito votos e
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Lista C – Vinte e seis votos. Após esta votação e em resultado dela foram
eleitos os seguintes membros: Presidente - Laurentino Dias; PrimeiroSecretário – José Manuel Salgado Santos e Segundo-Secretário – Sílvia
Soares, tomando assento de imediato na Mesa da Assembleia Municipal. ----------------Antes de entrarem no Ponto Três, o Presidente da Mesa fez uma breve
intervenção para desejar que, durante o presente mandato, a Assembleia
funcione com inteira liberdade e total e pleno exercício democrático de
cidadania para o desenvolvimento do Município e bem-estar dos cidadãos
fafenses. Afirmou ainda que era seu desejo conduzir os trabalhos da
Assembleia Municipal com o respeito pelos bons princípios democráticos.-------Seguidamente, entrou-se no Ponto três da Ordem de Trabalhos

---------- Seguidamente, foi lida a acta em minuta da presente sessão e
posteriormente colocada a votação, sendo aprovada, por unanimidade.----------------- Esgotada, assim, a ordem de trabalhos, o Presidente da Mesa deu a
palavra ao público. -----------------------------------------------------------------------------------------Como ninguém quis intervir e nada mais havendo a tratar, foi encerrada
a sessão quando eram uma hora.--------------------------------------------------------------------E nos termos legais e regimentais se lavrou a presente acta que, nos
termos do artigo noventa e dois da Lei número cento e sessenta e nove de
dezoito de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei número cinco barra
A dois mil e dois de onze de Janeiro, será assinada pelos Membros da Mesa.---
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