ACTA N.º 1
MANDATO 2009/2013
Aos dois dias do mês de Novembro do ano dois mil e nove, pelas vinte e uma
horas no Salão Nobre da Câmara Municipal de Valongo, realizou-se a
primeira reunião da Assembleia Municipal de Valongo, a fim de se proceder à
eleição da Mesa da Assembleia Municipal, de acordo com o artigo 45º da Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002,
de 11 de Janeiro. ------------------------------------------------------------------------------Pelo cidadão que encabeçou a lista mais votada para a Assembleia Municipal
de Valongo, Henrique Jorge Campos Cunha, foi dado início à primeira
reunião, convidando os eleitos António Joaquim Queijo Barbosa e João
Loureiro de Castro Neves a fazerem parte da Mesa. --------------------------------De seguida procedeu-se à chamada dos Membros da Assembleia Municipal,
eleitos, bem como dos Presidentes de Junta de Freguesia, verificando-se a
presença de trinta e dois Elementos, cujos nomes constam da lista de
presenças anexa, com as respectivas rubricas. ---------------------------------------Estavam também presentes os Senhores Vereadores João Paulo Rodrigues
Baltazar, Arnaldo Pinto Soares, José Afonso Teixeira de Magalhães Lobão,
José Luís da Costa Catarino, Luísa Maria Correia de Carvalho, Maria José
Baptista de Moura Azevedo e José Pedro Paupério Martins Panzina. ----------Seguidamente procedeu-se à apresentação de Propostas para a Eleição de
Presidente da Assembleia Municipal de Valongo, sendo apresentadas as
seguintes Propostas: --------------------------------------------------------------------------- A Coligação PSD/CDS apresentou o nome de Henrique Jorge Campos
Cunha, Proposta anexa à presente acta como Doc.1. -------------------------------- A Coligação Coragem do Mudar apresentou o nome de João Loureiro de
Castro Neves, Proposta anexa à presente acta como Doc.2. ---------------------Procedeu-se de seguida à votação para Presidente da Assembleia Municipal
de Valongo, por escrutínio secreto, verificando-se a seguinte votação: ---------- Henrique Jorge Campo Cunha: catorze votos. ---------------------------------------- João Loureiro de Castro Neves: sete votos. ------------------------------------------- Oito votos brancos. --------------------------------------------------------------------------- Três votos nulos. -----------------------------------------------------------------------------De seguida procedeu-se à apresentação de Propostas para eleição de
Primeiro Secretário da Assembleia de Valongo, sendo apresentadas as
seguintes Propostas: --------------------------------------------------------------------------- O Partido Socialista apresentou o nome de António Joaquim Queijo
Barbosa, Proposta anexa à presente acta como Doc.3. ----------------------------- A Coligação Coragem de Mudar apresentou o nome de António Jorge
Duarte do Aido, Proposta anexa à presente acta como Doc.4. ---------------------
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Procedeu-se de seguida à votação para Primeiro Secretário da Assembleia
Municipal de Valongo, por escrutínio secreto, verificando-se a seguinte
votação: ------------------------------------------------------------------------------------------- António Joaquim Queijo Barbosa: quinze votos. ------------------------------------- António Jorge Duarte do Aido: sete votos. --------------------------------------------- Dez votos brancos. --------------------------------------------------------------------------Seguidamente procedeu-se à apresentação de Propostas para eleição de
Segundo Secretário da Assembleia Municipal de Valongo, sendo
apresentadas
as
seguintes
Propostas:
---------------------------------------------------- A Coligação PSD/CDS apresentou o nome de Joaquim Jerónimo Pereira,
Proposta anexa à presente acta como Doc.5. ------------------------------------------ A Coligação Coragem de Mudar apresentou o nome de Maria Fernanda
Marques Pereira, Proposta anexa à presente acta como Doc.6. -----------------Procedeu-se de seguida à votação para Segundo Secretário da Assembleia
Municipal de Valongo, por escrutínio secreto, verificando-se a seguinte
votação: ------------------------------------------------------------------------------------------- Joaquim Jerónimo Pereira: dezasseis votos. ------------------------------------------ Maria Fernanda Marques Pereira: sete votos. ---------------------------------------- Oito votos brancos. --------------------------------------------------------------------------- Um voto nulo. ---------------------------------------------------------------------------------Após a realização das votações a Mesa da Assembleia Municipal de Valongo
ficou constituída da seguinte forma: ------------------------------------------------------Presidente da Assembleia: Henrique Jorge Campos Cunha. ----------------------Primeiro Secretário da Assembleia: António Joaquim Queijo Barbosa. ---------Segundo Secretário da Assembleia: Joaquim Jerónimo Pereira. -----------------Nada mais havendo a acrescentar foi dada por encerrada a reunião. -----------Para constar se lavrou a presente acta, que vai ser devidamente aprovada e
assinada. ------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente: __________________________________________________
O 1º Secretário: ________________________________________________
O 2º secretário: _________________________________________________
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