
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VALONGO 

ATA N.o 1 

MANDATO 2013/2014 


Aos dezassete dias do mês de outubro do ano dois mil e treze; pelas vinte 
horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Valongo, r~alizou-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 arti o 45° da Lei 
n.O 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei .05-A12002, 
de 11 de Janeiro. ----------------------------------------------- -------- 
Pelo cidadão que encabeçou a lista mais votada para a Assembl ia Municipal 
de Valongo, Abílio José Vilas Boas Ribeiro, eleito pelo partido Socialista, 
foi dado início à primeira reunião, convidando os eleitos Joaquim Jerónimo 
Pereira, eleito pelo Partido Social Democrata, e Ana Maria Martin~ Rodrigues, 
eleita pelo Partido Socialista, a fazerem parte da Mesa. ----------- -------------
De seguida procedeu-se à chamada dos Membros da Assembl ia Municipal 
de Valongo, verificando-se a presença de trinta Membros, jos nomes 
constam da lista de presenças anexa, com as respetivas rubricas ----------- 
Estavam também presentes o senhor Presidente da Câmara psé Manuel 
Pereira Ribeiro, os senhores Vereadores João Paulo Rodrigu!"s Baltazar, 
José Augusto Sobral Pires, Maria da Trindade Morgado do Vale,! Luísa Maria 
Correia de Carvalho, Manuel Marques Nogueira dos Santos, Orlando Gaspar 
Rodrigues, Hélio Fernando da Silva Rebelo e Adriano Soares Rib iro. --------
Seguidamente pelo Membro, eleito pelo Partido Socialista, Diomar da 
Silva Ferreira dos Santos foi apresentada uma Proposta para composição 
da Mesa da Assembleía Municipal de Valongo, anexa à presen e ata como 
Doe.1. -----------------------------------------------------------'----------- 
Pelo cidadão que encabeçou a lista mais votada para a Assembl~ia Municipal 
de Valongo, Abílio José Vilas Boas Ribeiro, foi colocada ã votação a 
admissão da proposta, sendo admitida por unanimidade, 'locando de 
seguida à votação a aprovação da eleição da Mesa da Assemb ia por lista, 
sendo aprovado por unanimidade. ------------------------------ ---------- 
De seguida realizou-se a votação, por escrutínio secreto, a seguinte 
proposta de lista para a Mesa da Assembleia Municipal de Valongp: ----------
Presidente: Abílio José Vilas Boas Ribeiro; -------------------------~----------
1° Secretário: Joaquim Jerónimo Pereira; ___________________L__________ 
2" Secretária: Ana Maria Martins Rodrigues. ---------------------.--------------
Após a votação verificaram-se 30 votos a favor, ficando Mesa da 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VALONGO 

Assembleia Municipal de Valongo com a seguinte composição: -'-..-_..--.._----


Presidente: Abilio José Vilas Boas Ribeiro; --------------------J'----------
1° Secretário: Joaquim Jerõnimo Pereira; ------------------- ---------- 
2" Secretária: Ana Maria Martins Rodrigues. ----------------- -------- 
De seguida o Membro Armando Gabriel Teixeira Baltazar eleito pelo 
Partido Socialista, solicitou a palavra dizendo que uma pessoa sJrda, embora 
privada de um sentido importante, pode continuar a ser um cida4lão/ã plenos 
e ativos. -------------------------------------------------------------- 
Agradeceu ao Presidente da Câmara José Manuel Ribeiro a OP~'unidade de 
estar na Assembleia Municipal, convite que aceitou para mo trar que as 
pessoas que têm necessidades especiais, como ele, pode conviver e 
partilhar o mundo com todos, mas para isso é preciso qu. haja uma 
aproximação de todos. ------------------------------------------,---------- 
Acredita que em equipa podem mudar mentalidades, criar um cdncelho mais 
inclusivo e melhor para todos. --------------------------------i-------------
O Senhor Presidente da Assemblela Abílio José Vilas B as Ribeiro 
colocou ã votação a aprovação em Minuta da presente ata sen o aprovada 
por unanimidade. -------- ------ 
Para constar se lavrou a presente acta, que vai ser devidament . aprovada e 
assinada. ------------------------------------------------------,--------- 
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O Presidente: ------------------f--- 

O 1° Secretário: __________________+-___ 
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secretãria: -------------------t-----
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MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VALONGO 


PROPOSTA 


Nos termos da legislação em vigor, propõe-se para dirigir os f·rabalhos da 

Assembleia Municipal de Valongo a seguinte Mesa: . 

Presidente: Abílio José Vilas Boas Ribeiro 

12 Secretário: Joaquim Jerónimo Pereira 

2i Secretária: Ana Maria Martins Rodrigues 

Propõe-se também que a Mesa seja votada em bloco. 

Valongo, 17 de Outubro de 2013 

Diomar Santos 


