
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL ELEITA EM 
VINTE E NOVE DE SETEMBRO DE DOIS MIL E TREZE 

 
 Aos dezasseis dias do mês de outubro de dois mil e treze, no Auditório da Casa das Artes de 
Arcos de Valdevez, pelas vinte horas, reuniu a Assembleia Municipal de Arcos de Valdevez, após o ato 
da sua instalação, nos termos e para os fins previstos no artigo quarenta e cinco da Lei número cento e 
sessenta e nove, de dezoito de setembro, alterada pela Lei número cinco A de dois mil e dois, de onze 
de janeiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em conformidade com o referido no número um do citado artigo quarenta e cinco, presidiu à 
reunião Francisco Rodrigues de Araújo, primeiro eleito da lista mais votada nas eleições do referido dia 
vinte e nove de setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nos termos ainda do referido preceito legal, a Ordem de Trabalhos era constituída por um 
único ponto: - Eleição da Mesa da Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------- 

Aberta a reunião, o senhor Presidente cumprimentou e felicitou todos os presentes – setenta e 
três membros da Assembleia – após o que designou os senhores deputados Dora Maria Ramos Abreu 
Brandão Machado Cruz e Álvaro Manuel Gomes Amorim para integrarem a Mesa. ---------------------------- 

ELEIÇÃO DA MESA DA ASSEMBLEIA: - O senhor Presidente solicitou à Assembleia a 
apresentação de listas para sufrágio. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Inscreveram-se os senhores: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
António Maria Araújo Sousa (PS) que, em nome do PS, fez a apresentação da proposta para 

a composição da Mesa, constituída pelos deputados municipais Armando Emílio Costa Caldas, para 
presidente; Dora Maria Ramos Abreu Brandão Machado Cruz, para primeiro secretário e Luís Miguel 
Alves Garcia, para segundo secretário, e que ficou identificada como “Lista A”. --------------------------------- 

Maria Emília Sousa Cerqueira (PSD) que, em nome do PSD, fez a apresentação da proposta 
para a composição da Mesa, constituída pelos deputados municipais Francisco Rodrigues de Araújo, 
para presidente; Manuel Caldas Brito, para primeiro secretário e António Amorim Lima, para segundo 
secretário, e que ficou identificada como “Lista B”. ---------------------------------------------------------------------- 

Não sendo apresentadas mais candidaturas, procedeu-se de imediato à votação por escrutínio 
secreto, tendo-se verificado o seguinte resultado: - Lista A – vinte e quatro votos; Lista B – quarenta e 
oito votos; votos brancos – um. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Presidente da Mesa declarou eleitos os elementos da lista vencedora – Lista B. ----------------- 
O senhor Presidente da Assembleia lembrou que as faltas deveriam ser justificadas no prazo 

de cinco dias e solicitou aos grupos municipais a indicação do nome e contato dos respetivos 
representantes – efetivo e substituto. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Intervieram os senhores Carolina Faria Seco (CDS/PP), Armando Caldas (PS) – Anexo 1, 
Maria Emília Cerqueira (PSD), Filipe Faro (CDU) e Presidente da Câmara. -------------------------------------- 

APROVAÇÃO EM MINUTA: - o senhor Presidente da Assembleia leu o projeto da ata desta 
sessão, colocando-a à apreciação do Plenário. Não havendo inscrições para a sua discussão, passou-
se de imediato à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VOTAÇÃO: - a ata foi aprovada, por unanimidade. --------------------------------------------------------- 
Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente da Assembleia agradeceu a todos os 

presentes e, quando eram vinte horas e cinquenta e quatro minutos, encerrou os trabalhos desta 
sessão, dos quais, para constar, se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, por 
unanimidade, no final da mesma reunião, vai ser assinada pelo senhor Presidente da Assembleia e por 
mim, Isabel Gonçalves, que a lavrei. ----------------------------------------------------------------------------------------- 


