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ACTA Nº 5/2009 - SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

REALIZADA NO DIA VINTE E SEIS DE OUTUBRO DE DOIS MIL E NOVE. 

Aos vinte e seis dias do mês Outubro de dois mil e nove, numa sala da 

Biblioteca Municipal, reuniram os membros da Assembleia Municipal pelas 

dezanove horas e trinta minutos. 

Por ausência do Presidente da Assembleia Municipal cessante, a reunião foi 

presidida por Jaime Miguel Fernandes Garcia, na qualidade de cidadão mais 

bem posicionado da lista mais votada para a Assembleia Municipal nas 

eleições autárquicas, com a finalidade de se proceder à eleição da mesa 

para o mandato. 

Estavam presentes: Jaime Miguel Fernandes Garcia, Graça Maria Aleixo de 

Carvalho, Abílio Manuel Bandeira Cardoso, Sílvia Maria Gonçalves Fernandes 

Nogueira dos Santos, José Henriques Antunes, Paulo Miguel Lemos Fernandes 

da Silva, Victor Manuel Nogueira Dias, José Rodrigues, Maria de Lourdes da 

Costa Serôdio Barata, Antonino dos Prazeres Antunes, Maria do Céu Simões 

Alves, Manuel Martins dos Santos e Ana Cristina Garcia Cunha e Santos e os 

Presidentes das Juntas de Freguesia de Alvares, Vitor Jesus Marques, do 

Cadafaz, Casimiro Alves Vicente, do Colmeal, Carlos da Conceição de Jesus, 

de Góis, Alberto Jorge Alves dos Reis e de Vila Nova do Ceira, António José 

Madeira Gouveia. 

Faltaram os senhores José António Pereira de Carvalho, por motivo justificado 

de doença e Fernando José Bandeira Cunha, por ter renunciado ao seu 

mandato, não tendo tomado posse nesta Assembleia Municipal, conforme  

documento arquivado em anexo à acta de tomada de posse e instalação 

deste órgão. 

Não houve qualquer presença da Câmara Municipal. 

Foi proposto pelo senhor Jaime Garcia que a mesa fosse eleita através de 

listas, tendo-se passado à votação com apuramento do seguinte resultado: 11 

votos a favor e 7 votos contra. 

Seguidamente foi presente apenas uma proposta de lista para a mesa da 

Assembleia Municipal, apresentada pelo Grupo Municipal do Partido 
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Socialista, denominada de Lista A, a qual fica a constituir o Anexo I da 

presente Acta. Passou-se à votação, por escrutínio secreto, tendo sido 

apurado o seguinte resultado: 10 votos a favor, 2 votos nulos e 6 votos em 

branco. 

Deste modo ficou a mesa com a seguinte constituição:  

Presidente: José António Pereira de Carvalho; 

Primeiro Secretário: Jaime Miguel Fernandes Garcia; 

Segundo Secretário: Maria de Lurdes da Costa Serôdio Barata.  

A mesa iniciou funções de imediato. 

O senhor Jaime Miguel Fernandes Garcia informou que o Regimento da 

Assembleia Municipal irá ser remetido para os elementos que o solicitem, para 

que na próxima reunião sejam, eventualmente, realizadas propostas de 

alteração ao documento. Foi ainda prestado o esclarecimento de que na 

próxima reunião devem ser indicados os lideres de bancada de cada grupo 

municipal, e que até esse momento os contactos serão realizados para os  

senhores cabeças de lista. 

A presente acta foi aprovada em minuta para efeitos imediatos. 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo senhor Jaime Miguel Fernandes 

Garcia, Primeiro Secretário da Assembleia Municipal, declarada encerrada a 

sessão, eram vinte horas e dez minutos, da qual para constar se lavrou a 

presente acta sob a responsabilidade do primeiro secretário, que irá ser 

assinada por si e pelo segundo secretário.  

 

 
 

       O Primeiro Secretário ____________________________________ 
 
                 O Segundo Secretário___________________________________ 
 
 

 
 


