
 

----------------------------------------------ACTA N.º 246--------------------------------------------- 
----- Aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e dezassete, no auditório do Centro das 
Artes e do Espectáculo de Sever do Vouga, após a instalação dos membros da nova 
Assembleia Municipal, foi realizada a primeira reunião do órgão deliberativo, conforme 
determina o artigo 45.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, para eleição do presidente e 
secretários da mesa. Este acto foi presidido pelo membro que encabeçou a lista mais votada 
nas últimas eleições autárquicas decorridas no passado dia um de outubro – senhor Mário 
José da Costa Silva, que convidou os senhores Toni Pedro Ribeiro Martins e António Carlos 
Bivar Branco de Penha Monteiro, para o auxiliar nos trabalhos a realizar nesta primeira 
reunião deste órgão deliberativo. --------------------------------------------------- 
----- Como o regimento em vigor estabelece, no seu art.º 18.º, que a eleição do presidente e 
secretários é feita por listas, perguntou o presidente da mesa se havia listas a entregar à 
mesa, tendo respondido afirmativamente o Partido Socialista (PS), cuja lista foi designada 
de lista A, e o PPD/PSD, cuja lista recebeu a designação de lista B. -------------------------- 
----- A lista A, do PS, apresentava a seguinte constituição: Presidente, Mário José Costa da 
Silva; Primeiro-Secretário, Beatriz Manuel Lourenço Soares; e Segundo-Secretário, Júlio 
Martins Fernandes. ------------------------------------------------------------------------------------- 
----- A lista B, do PPD/PSD, apresentava a seguinte composição: Presidente, Toni Pedro 
Ribeiro Martins; Primeiro-Secretário, Elmano Jorge Ribeiro Silva; e Segundo-Secretário, 
Patrícia Sofia Martins dos Santos. -------------------------------------------------------------------- 
----- Não tendo o CDS/PP apresentado lista, o presidente da mesa questionou o 
representante do CDS/PP - António Carlos Monteiro – se o pretendia ainda fazer, tendo 
aquele respondido que o seu partido não apresentaria qualquer lista a esta eleição. ---------- 
----- Seguidamente procedeu-se à chamada e votação de todos os membros da Assembleia 
Municipal, pela ordem da lista da instalação, para que os mesmos, por escrutínio secreto, 
colocassem o seu voto no recipiente utilizado como urna. ---------------------------------------- 
----- Depois de abertos e separados os votos, pelos membros da mesa, foi apurado o seguinte 
resultado: -------------------------------------------------------------------------------------- 
----- Lista A – 13 (treze) votos; ----------------------------------------------------------------------- 
----- Lista B – 9 (nove) votos; ------------------------------------------------------------------------- 
----- Votos em Branco – 5 (cinco) votos; ------------------------------------------------------------ 
----- Votos Nulos – 1 (um) voto. ---------------------------------------------------------------------- 
----- Assim, foram eleitos: - como presidente deste órgão deliberativo o senhor Mário José 
Costa da Silva; - como primeiro secretário a senhora Beatriz Manuel Lourenço Soares; - e 
como segundo secretário, o senhor Júlio Martins Fernandes. ------------------------------------ 
----- Nada mais havendo a tratar, deu-se como concluída esta sessão, cuja acta em minuta foi 
aprovada, por unanimidade, no final, para produzir eficácia imediata, tendo sido elaborada a 
presente acta, que vai ser assinada pelo presidente deste órgão e por quem a redigiu.----------
------------------------------------------------------------------------------------------  
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