ATA Nº 07-A DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEZ DE
OUTUBRO DE DOIS MIL E VINTE E UM. ------------------------------- Aos dez dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, no
auditório da Casa das Artes, sita no Parque de Sinçães em Vila Nova
de Famalicão, reuniu a Assembleia Municipal de Vila Nova de
Famalicão, para efeitos do disposto no artigo quadragésimo quinto e
quadragésimo sexto da Lei número cento e sessenta e nove barra
noventa e nove de dezoito de setembro, na redacção dada pela Lei
cinco A dois mil e dois, de onze de janeiro, com a seguinte: -------------------------------------ORDEM DE TRABALHOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ELEIÇÃO DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. --------------------------------------------------------------------------------------------------- A Mesa, presidida por João Nuno Lacerda Teixeira de Melo, na
qualidade de cidadão que encabeçou a lista mais votada, convidou para
integrar a Mesa os senhores deputados municipais eleitos, Jorge
Joaquim Domingues Costa e João Pedro Rodrigues da Fonseca e
Castro. ------------------------------------------------------------------------------- PONTO ÚNICO - Eleição da Mesa da Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------- PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL –
deu conhecimento da entrada na Mesa de uma lista candidata à eleição
da Mesa da Assembleia Municipal, apresentada pela Coligação
PPD/PSD-CDS/PP. ---------------------------------------------------------------- Informou, por sua vez, que a composição da lista apresentada era a
seguinte: --------------------------------------------------------------------------
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--- Lista A – Coligação PPD/PSD-CDS/PP: --------------------------------- Presidente - João Nuno Lacerda Teixeira de Melo;------------------------ Primeiro Secretário - Luís Ângelo Rodrigues Oliveira; ------------------- Segundo Secretário – Susana Patrícia da Silva Ferreira; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Posta a lista à votação por escrutínio secreto, foi a mesma
aprovada, com quarenta e nove votos a favor e dezoito brancos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Anunciado o resultado da votação, os membros da Coligação
PPD/PSD-CDS/PP eleitos para a Mesa, de imediato, assumiram as suas
funções. ------------------------------------------------------------------------------ PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL - informou que
após o encerramento da sessão haveria lugar às protocolares
intervenções do Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de
Famalicão e do próprio em representação da Assembleia Municipal. ------ Nada mais havendo a tratar e considerada como chamada final a
chamada para a votação da eleição da Mesa, foi dada a reunião como
encerrada às dezanove horas. ---------------------------------------------------------------O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL ------_________________________________________________________
------------------------------O SECRETÁRIO --------------------------------________________________________________________________
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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