ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALPIARÇA

ATA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALPIARÇA – SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 17 DE
OUTUBRO DE 2021 - N.º 1/2021 – MANDATO 2021-2025
--- Aos dezassete dias do mês de Outubro de dois mil e vinte e um, nesta Vila de Alpiarça, no Auditório da Casa dos Patudos - Museu de Alpiarça, reuniu a Assembleia Municipal de Alpiarça, em Sessão Ordinária, na sua primeira sessão após a cerimónia da tomada de posse, nos termos do artigo
45.º e 46.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação dada pela Lei n.º 5 - A/2002, de 11 de
janeiro, esta Assembleia foi presidida pela cidadã que encabeçou a lista mais votada, concretamente por Maria Regina Sardinheiro do Céu Furtado Ferreira, do Partido Socialista.----------------------------- Verificou-se a presença dos seguintes Deputados Municipais:---------------------------------------------- Maria Regina Sardinheiro do Céu Furtado Ferreira (Partido Socialista)------------------------------------- Mário Fernando Atracado Pereira (Coligação Democrática Unitária)---------------------------------------- Alzira Maria Nunes da Cunha Agostinho (Partido Socialista)--------------------------------------------------- João Pedro Antunes Osório (Coligação Democrática Unitária)------------------------------------------------ Abel Ferreira Melro Pedro (Partido Socialista)--------------------------------------------------------------------- Anabela Feliciano da Costa (Coligação Democrática Unitária)------------------------------------------------- Armindo Pinto Batata (TPA – Todos por Alpiarça)----------------------------------------------------------------- Rita João Conim Pinto (Partido Socialista)------------------------------------------------------------------------- Celestino Tomáz Pereira Brazileiro (Coligação Democrática Unitária)---------------------------------------- Marta Sofia de Oliveira Piscalho (Partido Socialista)-------------------------------------------------------------- Fernanda Maria Maia Nunes Fragoso Garnel (Coligação Democrática Unitária)-------------------------- Artur Jorge Fernandes Sanfona (Partido Socialista)--------------------------------------------------------------- Miguel Ângelo Félix Miranda (Coligação Democrática Unitária)----------------------------------------------- João Pedro Vences Rosa do Céu (Partido Socialista)-------------------------------------------------------------- Ana Rita Campos Fernandes (Coligação Democrática Unitária)-------------------------------------------------- Verificou-se, igualmente, a presença dos seguintes elementos do Executivo Municipal:----------- Sónia Isabel Fernandes Sanfona Cruz Mendes (Partido Socialista)-------------------------------------------- João Pedro da Costa Arraiolos (Coligação Democrática Unitária)--------------------------------------------- Jorge Manuel Claudino de Freitas (Partido Socialista)------------------------------------------------------------ Fernanda Maria Coutinho Precaté Fontainhas Amorim Cardigo (Coligação Democrática Unitária)-- Ana Margarida Vences Rosa do Céu (Partido Socialista)--------------------------------------------------------1

--- A sessão foi aberta pela cidadã que encabeçou a lista mais votada, que convidou dois Deputados Municipais para a coadjuvarem, naquele primeiro momento da primeira Assembleia Municipal, nomeadamente, o senhor Deputado Municipal Mário Pereira e o senhor Deputado Municipal
Armindo Batata.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Interveio o senhor Deputado Municipal Mário Pereira, informando que da bancada da CDU iria
a senhora Deputada Municipal Fernanda Garnel.--------------------------------------------------------------------- A senhora Deputada Municipal Regina Ferreira tomou a palavra, para explicar que a primeira
parte da Assembleia Municipal tinha como ponto único a eleição da Mesa da Assembleia Municipal, que podia ser feita de duas formas, nomeadamente, de forma uninominal ou por listas e de pois colocou à votação a sua proposta da eleição ser feita por listas, tendo a mesma sido aprovada
por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- De seguida, solicitou às bancadas que fizessem chegar as listas, sendo que a bancada da CDU e
a bancada do TPA, informaram que não iam apresentar listas. --------------------------------------------------- A bancada do PS apresentou uma lista, que ficou designada como lista A, e tinha a seguinte
composição: Presidente - Maria Regina Sardinheiro do Céu Furtado Ferreira, 1.ª Secretária Alzira
Maria Nunes Cunha Agostinho e 2.º Secretário Artur Jorge Fernandes Sanfona.----------------------------- A lista A foi aprovada, por maioria, com 8 votos a favor, ficando a Mesa com a seguinte composi ção: Presidente da Mesa, Maria Regina Sardinheiro do Céu Furtado Ferreira, 1.ª Secretária Alzira
Maria Nunes Cunha Agostinho e 2.º Secretário Artur Jorge Fernandes Sanfona. ---------------------------- A senhora Presidente da Mesa deu a palavra à Senhora Deputada Municipal Fernanda Garnel,
para ler a minuta da ata, que foi colocada à discussão e votação, tendo sido aprovada por unanimi dade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para constar, se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelos membros da Assembleia Muni cipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regina Ferreira ___________________________________________________________________
Fernanda Garnel __________________________________________________________________
Armindo Batata ___________________________________________________________________
Alpiarça, aos dezassete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um.--------------------------- Seguidamente, a senhora Presidente da Assembleia Municipal chamou os restantes elementos
eleitos para a Mesa, para tomarem os seus lugares e informou que o regimento da Assembleia Municipal iria manter-se em vigor, pelo que o iria fazer chegar a cada um dos senhores Deputados
Municipais. Posteriormente, passou para o terceiro momento daquela sessão solene, que se destinou às intervenções dos representantes das diversas forças políticas. --------------------------------------2

--- Foi dada a palavra ao senhor Deputado Municipal Armindo Batata, representante da força política TPA, para fazer a sua intervenção (anexo a ata).------------------------------------------------------------------- A Presidente da Mesa deu a palavra à senhora Deputada Municipal Anabela Costa, representan te da força política CDU (anexo a ata).---------------------------------------------------------------------------------- Interveio a senhora Deputada Municipal Alzira Agostinho, representante da força política PS
(anexo a ata). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A senhora Presidente da Assembleia Municipal tomou a palavra para fazer a sua intervenção:
(anexo a ata). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A senhora Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à senhora Presidente da Câmara
Municipal de Alpiarça Sónia Sanfona, para fazer a sua intervenção (anexo a ata). -------------------------- ENCERRAMENTO DA REUNIÃO -------------------------------------------------------------------------------------- A Presidente da Mesa solicitou que fizessem chegar as intervenções para colocar na ata e agradeceu mais uma vez a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, deu por encerrada a reunião.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Para constar, se lavrou a presente ata que no que for omissa melhor poderá ser confrontada
pela gravação áudio e que vai ser assinada pelos membros da Mesa da Assembleia Municipal.------Presidente: Maria Regina Sardinheiro do Céu Furtado Ferreira______________________________
1.ª Secretária Alzira Maria Nunes Cunha Agostinho _______________________________________
2.º Secretário Artur Jorge Fernandes Sanfona ___________________________________________
Alpiarça, aos dezassete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um. -----------------------
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