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QUADRIÉNIO 2009/2013
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PAREDES,
REALIZADA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2017

--- Ao vinte e um de outubro de dois mil e dezassete, no Pavilhão Gimnodesportivo
Municipal de Paredes, reuniu a Assembleia Municipal. Nos termos da Lei vigente, o
Senhor José Armando Coutinho Baptista Pereira, na qualidade de cidadão mais votado
para este órgão, tomou o seu lugar na Mesa da Assembleia Municipal, tendo chamado
para o secretariar os senhores José Alberto Sousa e Maria Luísa Ribeiro de Sousa Tadeu.
---Procedeu-se à verificação das presenças, tendo-se registado as ausências do senhor
Joaquim António Meireles Brandão e do senhor António Macedo de Lemos. ------------------- PRESENÇAS POR SUBSTITUIÇÃO: Ao abrigo do artigo septuagésimo oitavo da Lei
número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito de setembro: em
substituição do senhor António Macedo de Lemos, o senhor Luís Jorge Ribeiro da Silva
Coelho Rodrigues.
--- Verificada a existência de quórum, pelo Presidente em exercício foram declarados
abertos os trabalhos, sendo dezanove horas e trinta minutos. -----------------------------------------Foi dada posse ao Senhor Luís Jorge Ribeiro da Silva Coelho Rodrigues que, nos termos
da Lei prestou juramento. -------------------------------------------------------------------------------------
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1 - ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL E RESPETIVOS
SECRETÁRIOS - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
---O Senhor Presidente da Mesa, em exercício, propôs que a escolha do Presidente da
Assembleia Municipal e respetivos secretários, fosse feita por meio de lista, tendo-se
registado os votos contra da bancada da CDU, não se registando abstenções pelo que, a
proposta foi aprovada com os votos a favor das restantes bancadas. ----------------------------Pela bancada do Partido Socialista, foi apresentada à Mesa, uma lista que a Mesa
designou por Lista “A” que propõe como Presidente da Assembleia Municipal o Senhor
José Armando Coutinho Baptista Pereira, como Primeiro Secretário o Senhor José Alberto
Sousa e como Segunda Secretária a Senhora Maria Luísa Ribeiro de Sousa Tadeu. ------------- Não tendo sido apresentadas quaisquer outras listas, foi dado início à votação por
escrutínio secreto. ------------------------------------------------------------------------------------------------Dos quarenta e quatro votos entrados na urna, registaram-se os seguintes resultados:
Vinte e seis votos na Lista “A” e dezoito votos em branco. --------------------------------------------Face aos resultados, foi declarada vencedora a Lista “A”. ---------------------------------------2 - INFORMAÇÃO
Já na condição de Presidente da Assembleia Municipal, o Senhor José Armando Coutinho
Baptista Pereira, informou a Assembleia Municipal que, enquanto não fosse aprovado o
novo regimento da Assembleia Municipal, vigorará o atual regimento. --------------------------- E nada mais havendo a tratar, pelo Senhor Presidente da mesa, foram encerrados os
trabalhos sendo vinte horas e dez minutos. -----------------------------------------------------------------E para constar se lavrou a presente que, depois de lida e achada conforme vai ser
assinada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E eu, Verónica de Brito Castro, Chefe da Divisão Administrativa, a redigi e assino
conjuntamente com Exmo Senhor Presidente da Assembleia Municipal. -------------------------
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