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ACTA N.º 05/2009
Acta

da

Reunião

Ordinária

Assembleia Municipal de

da

Cinfães,

realizada em 26 de Outubro de 2009.
--------Aos vinte e seis dias do mês de Outubro, do ano dois mil e nove, nesta Vila de
Cinfães e no edifício dos Paços do Concelho, realizou-se a primeira reunião da
Assembleia Municipal de Cinfães, sob a Presidência, do cidadão da lista mais votada
no acto eleitoral de onze de Outubro de dois mil e nove, sr. Mário Luís Correia da
Silva, que a exerceu no uso das competências conferidas pelo n.º 1 do artigo 45.º da
Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5A/2003 de 11 de Janeiro, tendo convidado para secretariar o senhor António Cláudio
Semblano Oliveira. -------------------------------------------------------------------------------------Pela Presidência da Mesa e de acordo com os poderes que lhe são conferidos
foram concedidos quinze minutos de intervalo, período durante o qual os Partidos
preparariam e apresentariam listas de candidatura à mesa da Assembleia. Após este
interregno reuniram de novo os senhores Deputados, tendo sido apresentada à mesa
uma lista, que foi identificada pela letra A. ---------------------------------------------------------A lista A era constituída pelos seguintes elementos: -----------------------------------------------Presidente - Mário Luís Correia da Silva. ---------------------------------------------------Primeiro Secretário – António Cláudio Semblano de Oliveira. -------------------------Segundo Secretário – Carlos Pinheiro de Brito. -----------------------------------Feita a votação por voto secreto e após o respectivo escrutínio, constatou-se
que a lista designada por A, obteve vinte e sete votos, verificando-se ainda nove
votos em branco. ----------------------------------------------------------------------------------------Face a este resultado a Mesa da Assembleia Municipal ficou assim
constituída: ---------------------------------------------------------------------------------------_________________________________________________________________________________
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-----------------Presidente - Mário Luís Correia da Silva. ---------------------------------------------------Primeiro Secretário – António Cláudio Semblano de Oliveira. --------------------------Segundo Secretário – Carlos Pinheiro de Brito. -----------------------------------ENCERRAMENTO: - Sendo doze horas e trinta minutos, foi encerrada a
reunião e dela se lavrou esta acta que vai ser assinada. -----------------------------------_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
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