
 

Eleição da Mesa

---Aos  dezasseis  dias  do  mês  de  Outubro  do  ano  de  dois  mil  e  dezassete,

realizou-se  no  Salão  Nobre  dos  Paços  do  Concelho  uma  Sessão  da

Assembleia  Municipal,  instalada  nesse  dia,  para  se  proceder,  nos  termos

dos Artigos 45.º e 46.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, à Eleição da

Mesa. --------------------------------------------------------------------

---  Presidiu  aos  trabalhos  o  1.º  Candidato  da  lista  mais  votada,  Dr.  João

Eduardo Dias Madeira Gouveia. ------------------------------------------

---  O Senhor  Presidente  da  Mesa  da  Assembleia  Municipal,  em exercício,

Dr.  João  Eduardo  Dias  Madeira  Gouveia,  de  acordo  com  a  ambiência  legal

aplicável,  sugeriu  que  a  Eleição  dos  Membros  da  Mesa  assentasse  na

apresentação e votação de Listas de Candidatura. ------------------------------

--- Não se verificou a apresentação de qualquer outra Proposta.----------------

---  Assim,  foi  colocada  à  votação  a  Proposta  de  natureza  metodológica

apresentada. ---------------------------------------------------------------------

--- O resultado do escrutínio foi o seguinte: --------------------------------------

---  A Proposta  foi  aprovada,  por  unanimidade,  com 31 (trinta  e  um )  votos  a

favor. ----------------------------------------------------------------------------

--- Logo após,  “deu entrada” na Mesa uma Lista de Candidatura apresentada

pela Bancada do Partido Socialista. --------------------------------------------

---  Os  Membros  da  Assembleia  Municipal  não  procederam  à  entrega  de

qualquer outra Lista de Candidatura. ------------------------------------------
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---  De  seguida,  procedeu-se  à  votação,  por  escrutínio  secreto,  tendo-se

verificado o seguinte resultado: 

- 23 (vinte e três) votos a favor

     - 8 (oito) votos em branco.

---  A  Mesa  da  Assembleia  Municipal  eleita  ficou,  assim,  com  a  seguinte

composição:-------------------------------------------------------------------

- João Eduardo Dias Madeira Gouveia, Dr., Presidente

- Luísa Margarida Lima Anjo, Dra., 1.ª Secretária

- José Maria Ferraz da Fonseca, 2.º Secretário

Sendo  19,50 horas,  foi  declarada  encerrada  a  Sessão,  tendo  sido
aprovada, por unanimidade, com 31 (trinta e um) votos a favor, esta Acta. -

O PRESIDENTE DA MESA

_________________________________
João Eduardo Dias Madeira Gouveia, Dr.
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