
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MONDIM DE BASTO

ACTA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA

MUNICIPAL DE MONDIM DE BASTO, REALIZADA NO DIA 30

DE OUTUBRO DE 2009.

Aos Trinta dias do mês de Outubro do ano de Dois Mil e Nove, pelas 18

horas e Trinta minutos, reuniu-se no Edifício da Assembleia Municipal de

Mondim de Basto o órgão deliberativo deste Município, registando-se a

presença de todos os seus membros. -----------------------------------------------

Nos termos do art. 45º nº 1 da Lei 169/99 de 18 de Setembro, com a

redacção que lhe foi dada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, presidiu à

presente  sessão  a  Senhora  Maria  Laura  Esperança  Ínsua  Pereira,  na

qualidade  de  cidadã  que  encabeçou  a  lista  mais  votada  nas  eleições

autárquicas realizadas a 9 de Outubro de 2009. ----------------------------------

Para acompanhar os trabalhos até à eleição da Mesa da Assembleia, a

Senhora Presidente designou como primeira secretária a senhora Aurora

Maria  Pereira  Peixoto e  Pereira  e  como segundo secretário  João Diogo

Alarcão de Carvalho Branco. -------------------------------------------------------

PRESENÇAS: --------------------------------------------------------------------

Encontravam-se  presentes  nesta  sessão  todos  os  elementos  que  nos

termos do artº 48º da Lei 169/99 de 18 de Setembro, com a redacção que

lhe  foi  dada  pela  Lei  5-A/2002  de  11  de  Janeiro,  se  impunha  a

obrigatoriedade ou dever de presença. --------------------------------------------

PONTO ÚNICO – Eleição dos Membros  da Mesa da Assembleia

Municipal. ----------------------------------------------------------------------------

Pela  Senhora  Presidente  da  Assembleia  foi  colocado em discussão  a

eleição  dos  Membros  da  Mesa  da  Assembleia,  tendo  para  o  efeito

concedido um período de cinco minutos para apresentação de listas. --------
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Findos  os  cinco  minutos  concedidos,  foram  apresentadas  à  Mesa  da

Assembleias duas listas, que foram designadas, em função da ordem de

apresentação,  pelas  letras “A” e “B”,  sendo a lista “A” composta pelos

membros Maria Laura Esperança Ínsua Pereira - candidata a Presidente da

Mesa; Alcides Emílio Azevedo Ribeiro Amaral candidato a 1º Secretário e

Maria  Fernanda Lemos  Cunha candidata  a  2.ª  Secretário e  a  Lista  “B”

composta  por  João  Diogo  Alarcão  de  Carvalho  Branco  -  candidato  a

Presidente da Mesa;  Maria  Manuel  Ferreira  de  Lança Cordeiro Ferreira

Martins  -  candidata  a  1º  Secretário  e  Fernando Avelino  Oliveira  Silva,

candidato a 2.ª Secretário. -----------------------------------------------------------

Divulgadas as listas, procedeu-se à votação, por escrutínio secreto, tendo

a lista “A” recolhido 10 votos e a lista “B” 6 votos. -----------------------------

Foram também contabilizados sete votos em branco. ------------------------

Assim, a Mesa da Assembleia ficou composta nos seguintes termos: -----

Presidente  da  Mesa  da  Assembleia  -  Maria  Laura  Esperança  Ínsua

Pereira; ---------------------------------------------------------------------------------

Primeiro Secretário - Alcides Emílio Azevedo Ribeiro Amaral; -----------

Segundo Secretário: Maria Fernanda Lemos Cunha. -------------------------

• Minuto  de  silêncio  em memória  dos  dois  candidatos  falecidos

durante o período de campanha eleitoral. -----------------------------

Sob proposta do membro Francisco Ribeiro Martins, corroborada após a

votação,  pelo  membro  João  Diogo  Alarcão  de  Carvalho  Branco,  a

Assembleia deliberou por unanimidade e cumpriu um minuto de silencio

em  memória  dos  dois  candidatos  a  esta  Assembleia  Municipal,

nomeadamente António Luís Leite Nogueira e Maximino Clemente. --------

Sobre este assunto, o membro João Diogo Alarcão de Carvalho Branco

quis  de  forma  expressa  lamentar  as  declarações  de  várias  pessoas,
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especialmente as do Senhor Governador Civil de Vila Real à comunicação

social no dia das eleições, que desrespeitaram a verdade dos factos, quando

tentaram  desvalorizar  o  homicídio  do  senhor  Maximino  Clemente,

reduzindo-o  ao  marido  da  candidata  à  Junta  de  Freguesia  de  Ermelo,

quando, na verdade, o que esta em causa é bem mais grave, pois o Senhor

Maximino Clemente era um candidato à Assembleia Municipal de Mondim

de Basto e foi assassinado em plena mesa de voto, onde iria desempenhar

funções. --------------------------------------------------------------------------------

Intervenção dos membros da Assembleia Municipal. --------------------

Após  o  ponto  que  antecede,  usaram  da  palavra  vários  membros  da

Assembleia  Municipal,  cujos  declarações  não  conduziram  a  qualquer

deliberação, motivo pelo qual não se procede aqui a sua individualização

de identificação e conteúdo, constando tais declarações dos registos áudio

que ficam em anexo à presente acta e da qual fazem parte integrante. -------

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. ---------------------------------------

Não havendo mais assuntos a tratar, a Senhora Presidente da Assembleia

deu por encerrada a presente reunião às Vinte horas, da qual se lavrou a

presente acta, que depois de lida na sessão de 30 de Dezembro de 2009, por

estar conforme, foi aprovada e vai assinada pela Senhora Presidente e pela

Primeira  Secretária,  que  a  lavrou,  atenta  a  ausência  de  um funcionário

designado para o efeito. -------------------------------------------------------------
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