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ACTA DA 1º REUNIÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, 
 REALIZADA NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2009 

 
 
Aos trinta dias do mês de Outubro do ano de dois mil e nove, pelas dezoito horas e trinta minutos, reuniu 

no Auditório da Biblioteca Municipal a Assembleia Municipal de Vila Nova de Cerveira, em primeira 

reunião, realizada imediatamente a seguir ao acto de instalação para, nos termos do nº 1 do art.º 45º da 

Lei 169/1999 de 18 de Setembro com a redacção dada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, proceder à 

eleição do presidente e secretários da mesa. -------------------------------------------------------------------------------- 

Presidiu à reunião, na qualidade de cidadão que encabeçou a lista mais votada, Vítor Nelson Esteves 

Torres da Silva, que convidou os deputados Rui Alberto Rodrigues da Cruz e Manuela Maria Lourenço 

Ferreira para o acompanhar na mesa. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Feita a chamada, verificou-se a presença de trinta membros da Assembleia, tendo faltado o cidadão que 

encabeçou a lista mais votada para a Assembleia de Freguesia de Cornes. ---------------------------------------- 

A reunião teve como único ponto da ordem de trabalhos a “Eleição da Mesa da Assembleia Municipal”. --- 

Para o efeito, foi apresentada apenas a proposta da Bancada do Partido Socialista (que foi identificada 

como Lista A e consta como Anexo 1), que após ter sido submetida a votação (por voto secreto) foi 

aprovada por maioria com 23 votos a favor e 7 votos em branco. ------------------------------------------------------ 

Deste modo a mesa da Assembleia Municipal é constituída por: ------------------------------------------------------- 

-----------  Presidente: Vítor Nelson Esteves Torres da Silva -------------------------------------------------------------- 

------------1º Secretário: Rui Alberto Rodrigues da Cruz --------------------------------------------------------------------- 

------------ 2ª Secretária: Manuela Maria Lourenço Ferreira ---------------------------------------------------------------- 

Concluída a votação e apurado o resultado, o Presidente eleito usou a palavra para agradecer a 

confiança expressa no resultado da votação, evidenciar as razões que unem a acção dos deputados 

municipais, elencar os desafios dos próximos anos, salientar as atitudes que procurará promover e alertar 

que o êxito do trabalho da Assembleia Municipal depende da capacidade de intervenção e convergência 

na defesa dos interesses concelhios. (Anexo 2). ---------------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente, propôs que a aprovação do regimento da Assembleia para o mandato de 2009 a 2013 

fosse adiada para a próxima reunião, comprometendo-se a anexar à respectiva convocatória, a proposta 

de regimento actualizada, o que foi aceite por unanimidade. ------------------------------------------------------------- 

O presidente propôs ainda que os membros da Assembleia Municipal designados para representar a 

Assembleia cessante nos vários organismos e comissões, se mantenham em funções até que em 

próxima reunião, sejam votados os representantes da actual Assembleia Municipal, tendo esta proposta 

sido aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Por último, foi dada a palavra aos membros da Assembleia, tendo intervido o deputado José Augusto 

Venade, no sentido de desejar as maiores felicidades para o desempenho das funções. ------------------------ 

E nada mais havendo a tratar foi esta sessão encerrada pelas 19h20 horas. --------------------------------------- 
 

 
O Presidente da Assembleia Municipal, 

 
 

Vítor Nelson Esteves Torres da Silva 
 

 
 

O 1º Secretário, 
 
 

Rui Alberto Rodrigues da Cruz 
 
 
 

A 2ª Secretária, 
 

 
 

Manuela Maria Lourenço Ferreira 
 

 
 


