ACTA N.º 1
Acta da Assembleia Municipal de Alpiarça, realizada no dia
30 de Outubro de 2009.
------Aos trinta dias do mês de Outubro do ano de dois mil e nove e imediatamente
após o acto de instalação dos eleitos para o mandato que agora se inicia, reuniu
no Auditório da Câmara Municipal de Alpiarça, a Assembleia Municipal de Alpiarça,
com a presença dos seguintes eleitos: ----------------------------------------------------------------Mário Raul Santiago do Céu, Maria Graciete Agostinho da Costa Pereira de
Brito, João Pedro Antunes Osório, Joaquim Augusto Palhoto Pais de Azevedo,
Vitória Maria Lopes de Faria Brito, Fernando Manuel Pereira Neves Ramalho,
Celestino Tomás Pereira Brasileiro, Ana Margarida Vences Rosa do Céu, Inês da
Nóbrega Guilherme Pimenta D´Aguiar, Paulo Duarte Paulino Sardinheiro, João
Vasco Rodrigues Peixinho, Lúcio António Vieira Amaral, Ana Paula Agostinho
Matias, João Manuel de Jesus Brito, Henrique Miguel Caetano Santana e Joana de
Brito Monteiro Serrano, para eleição da Mesa da Assembleia Municipal. -------------------A sessão foi presidida pelo eleito Mário Raul Santiago do Céu, por ser o
cidadão que encabeçou a lista mais votada, tendo-se procedido à eleição da Mesa
da Assembleia Municipal. Foi proposta a eleição da mesa através de listas. ---------------A bancada do PS apresentou os nomes dos eleitos: Maria Graciete Agostinho
da Costa Pereira de Brito, Ana Margarida Vences Rosa do Céu e Paulo Duarte
Paulino Sardinheiro, constituindo a lista A. ----------------------------------------------------------A bancada da CDU apresentou a seguinte lista: Mário Raul Santiago do Céu,
Ana Paula Agostinho Matias e João Vasco Rodrigues Peixinho constituindo a lista
B. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tendo-se procedido à respectiva votação por escrutínio secreto, verificou-se a
seguinte votação: -------------------------------------------------------------------------------------------Lista A: 6 votos. ---------------------------------------------------------------------------------------Lista B: 10 votos. --------------------------------------------------------------------------------------A mesa da Assembleia Municipal ficou assim constituída: ---------------------------
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------Presidente - Mário Raul Santiago do Céu ------------------------------------------------------1ª Secretária - Ana Paula Agostinho Matias ---------------------------------------------------2º Secretário - João Vasco Rodrigues Peixinho ----------------------------------------------Seguidamente, e já na qualidade de Presidente da Assembleia Municipal de
Alpiarça, usou da palavra Mário Santiago que proferiu um discurso de boas vindas
no âmbito dos mandatos que se iniciavam. ----------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia Municipal no final do discurso passou a palavra
às forças políticas representadas na Assembleia Municipal. ------------------------------------Usou da palavra o deputado municipal João Manuel Jesus de Brito, pela
bancada do PSD/CDS-PP. -------------------------------------------------------------------------------Usou da palavra a deputada municipal Maria Graciete Agostinho da Costa
Pereira de Brito pela bancada do PS. -----------------------------------------------------------------Usou da palavra o deputado municipal Celestino Tomás Pereira Brasileiro,
pela bancada da CDU. ------------------------------------------------------------------------------------Por fim usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Mário
Fernando Pereira. ------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, antes de dar por
terminada a sessão, apresentou ainda as desculpas perante a assistência pelo
facto do espaço escolhido para uma cerimónia de tomada de posse não ser o mais
adequado, devido à escassez de espaço. -----------------------------------------------------------Procedeu-se ainda à distribuição do Regimento em vigor pelos novos eleitos.
Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa deu por encerrada a presente
reunião. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Para constar e para os devidos efeitos se lavrou a presente acta, que no que
for omissa melhor poderá ser confrontada pela gravação áudio e que vai ser
assinada pelo Presidente e pelos Secretários, nos termos legais. -----------------------

Presidente _________________________________________________________
1º Secretário _______________________________________________________
2º Secretário _______________________________________________________
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