Assembleia Municipal do Nordeste
ATA N.° 1
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DE FUNCIONAMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
---Aos vinte e três dias do mês de outubro, do ano de dois mil e dezassete, nesta Vila
de Nordeste, no salão nobre do Edifício dos Paços do Concelho, pelas vinte e uma
horas e trinta minutos, reuniu a Assembleia Municipal do Concelho de Nordeste,
instalada em ato anterior à presente reunião, sob a Presidência do Sr. Rogério Cabral
de Frias, na qualidade de cidadão que encabeça a lista mais votada, para efeitos de
eleição do presidente e secretários da mesa, conforme determina o disposto no artigo
45.°, da Lei n.° 169/99, de 18 de setembro, na nova redação dada pela Lei n.° 5N2002, de 11 de janeiro.

—

---Estiveram presentes os membros Srs. Anabela Miranda Isidoro, Maria Serafina da
Silveira Raposo de Medeiros, Mário Nuno Maciel Arruda Fagundo, Rafael dos Santos
Gatto, Paulo César Pereira Pacheco, André Luís dos Reis, Sara Raquel Mendonça de
Sousa, Paulo Jorge de Meio Soares, José Octávio Raposo de Medeiros, Jorge Miguel
Cabral Lopes, João de Deus Furtado Amaral e Zélia de Fátima Silva Amaral Teixeira.---Por força do disposto no n.° 2 do artigo 42.° da mencionada Lei, estiveram presentes
os Srs. Luis Manuel Raposo de Lima, Rafael Mot~i~Vieira, José Miguel de Medeiros
Mendonça, Carlos Alberto de Sousa Matos: António José Pacheco Dutra, Manuel
Francisco Cabral Costa, Paulo Manuel Medeiros Franco, António José Cabral
Medeiros e Luis Miguel da Costa Barbosa, respetivamente, Presidentes das Juntas de
Freguesia de Nordeste, Lomba da Fazenda, São Pedro de Nordestinho, Santo António
de Nordestinho, Algarvia, Santana, Achada, Achadinha e Salga.
---Faltaram os cidadãos João Oliveira Carreiro e Auditon Manuel de Meio Moniz, os
quais justificaram previamente as suas ausências.
---Verificada a existência de quórum o Sr. Presidente em exercício, declarou aberta a
reunião, dizendo que a mesma se destinava à eleição do Presidente e dos Secretários
deste Órgão, tendo a Assembleia Municipal deliberado, por unanimidade efetuar a
respetiva votação por meio de listas.
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—-Para o efeito, apenas foi apresentada pelo Grupo do Partido Social Democrata uma
lista constituída da seguinte forma: Presidente

—

Rogério Cabral de Frias;

Secretária Maria Serafina Silveira Raposo de Medeiros;
MendonçadeSousa.----

—----------—
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—-------

secretária
—

—

1.a

Sara Raquel

—

---Seguidamente, procedeu-se à votação por escrutínio secreto da referida lista, nos
termos do disposto no artigo 46°, n.° 1 da Lei n.° 169/99, de 18 de setembro, tendo a
mesma sido aprovada por dezasseis votos a favor e seis abstenções.-------Em face de tais resultados, a mesa da Assembleia Municipal ficou assim
constituída:

—--------

—-------—-

—

—

—

—

---Presidente Rogério Cabral de Frias;----......j•a Secretária
Maria Serafina Raposo Silveira de Medeiros;------------------------------—

—--

—-------

—

~~~2•a

Secretária

—

Sara Raquel Mendonça de Sousa;

—--------------

---E por não haver mais nada a tratar, e sendo vinte e duas horas, o Sr. Presidente
declarou, em nome da Lei encerrada a reunião, pelo que de tudo para constar se
lavrou a presente ata que foi aprovada em minuta para efeitos de execução imediata
de acordo com o que dispõe o n.° 3 do artigo 57.° da Lei n.° 75/2013 de 12 de
setembro e vai ser assinada pela Mesa da Assembleia.—
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