MUNICIPIO DE PORTO DE PORTO DE MÓS
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

ACTA DE FUNCIONAMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
-----------Aos dois dias do mês de Novembro do ano de dois mil e cinco, no Edifício do Solar dos
Gorjões, pelas 14,40 horas e após a instalação da Assembleia Municipal de Porto de Mós nos
termos do artigo 225º da Lei Orgânica 1/2001 de 18 de Setembro, procedeu-se á primeira reunião
de funcionamento da mesma Assembleia em conformidade com o disposto no nº 1 do artigo 45º da
Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro, que foi dirigida pelo cidadão que encabeçou a lista mais votada –
Fernando Manuel Marques Amado (P.P.D./P.S.D.) – para efeitos de eleição da mesa o qual chamou
para o secretariar os eleitos José Jorge Couto Vala (P.P.D./P.S.D.) e Adelino Gomes Mariano
(C.D.S./P.P.)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pelo membro eleito pelo P.P.D./P.S.D. Olga Cristina Fino Silvestre foi apresentada uma
proposta que passará a fazer parte integrante desta acta, para que a composição da mesa se efectue
por lista, conforme o previsto no artigo 5º, nº 2 do Regimento da Assembleia Municipal, tendo a
mesma sido posta a votação e aprovada por maioria com um voto contra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi posteriormente apresentada pelo P.P.D./P.S.D. uma lista à mesa da Assembleia
Municipal de Porto de Mós, que se designou por “Lista A” e que propõe para Presidente o membro
Luís Alberto Malhó de Sousa (P.P.D./P.S.D.), para 1º Secretário Olga Cristina Fino Silvestre
(P.P.D./P.S.D.) e 2º Secretário Jorge Manuel dos Santos Pereira (P.P.D./P.S.D.). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente o Partido Socialista (P.S.) apresentou uma proposta para a mesa da
Assembleia Municipal que se passou a designar por “Lista B” e que propunha para Presidente da
Mesa o membro da Assembleia Municipal Fernando Manuel Marques Amado (P.S.), para 1º
Secretário José Jorge Couto Vala (P.P.D./P.S.D.) e para 2º Secretário Olga Cristina Fino Silvestre
(P.P.D./P.S.D.).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Os propostos 1º e 2º Secretários da “Lista B” não aceitaram a candidatura, o primeiro por
não ter sido consultado oportunamente e a segunda por integrar a “Lista A”, primeiramente
apresentada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fernando Manuel Marques Amado (P.S.) que dirigia os trabalhos, e perante a recusa dos
membros do P.P.D./P.S.D. em aceitarem a candidatura pela “Lista B” pediu à Assembleia algum
tempo a fim de reformular a lista apresentada pelo Partido Socialista. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi depois apresentada a “Lista B” devidamente alterada, que propunha para Presidente da
Mesa da Assembleia Fernando Manuel Marques Amado (P.S.), para 1º Secretário Aida Sofia Leal
Cardoso (P.S.) e para 2º Secretário Amaral António Ferreira Ribeiro (P.S.). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Postas a votação por escrutínio secreto e havendo 32 (trinta e dois) votantes, obteve a
“Lista A” 18 (dezoito) votos e a “Lista B” 14 (catorze) votos, pelo que foram eleitos para
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Presidente da Assembleia Municipal, Luís Alberto Malhó de Sousa (P.P.D./P.S.D.), para 1º
Secretário Olga Cristina Fino Silvestre (P.P.D./P.S.D.) e para 2º Secretário Jorge Manuel dos
Santos Pereira (P.P.D./P.S.D.), que assumiram o seu lugar na respectiva mesa após o que se iniciou
o período dos discursos dos novos empossados-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E não havendo mais assunto a tratar, o Presidente da Mesa deu a reunião por encerrada, ás
dezasseis horas e trinta minutos. E para constar foi lavrada esta acta que depois de lida e aprovada
vai ser assinada por Fernando Manuel Marques Amado (P.S.), José Jorge Couto Vala
(P.P.D./P.S.D.) e Adelino Gomes Mariano (C.D.S./P.P.) que dirigiram esta primeira reunião de
funcionamento da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------___________________________________
__________________________________
__________________________________
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