Ata

da

Sessão

Extraordinária

da

Assembleia Municipal do Concelho de
Figueira Castelo Rodrigo, realizada no
dia treze de outubro de dois mil e vinte

--------Aos treze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte pelas quinze horas e trinta minutos, no
Auditório do Pavilhão dos Desportos, comigo, Lucília de Jesus Patrício Velho, Assistente Técnica da
Câmara Municipal, compareceram os Senhores Deputados para a realização de uma sessão
extraordinária da assembleia Municipal, convocada de acordo com os n.ºs 1 e 2 do artigo 28.º da Lei n.º
75/13, de 12 de setembro, conjugada com os n.ºs 1 e 2 do artigo 26.º do Regimento da Assembleia
Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Feliciano Pereira Martins, Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, procedeu à
abertura desta sessão extraordinária da assembleia municipal de Figueira de Castelo Rodrigo e interviu
desde o minuto 00:02 até ao minuto 00:56.----------------------------------------------------------------------------------------------------Ao efetuar a chamada, verificou-se a ausência dos Senhores Deputados: ----------------------------------------- - Pedro Manuel Morgado Darei, Presidente da Junta de Freguesia de Castelo Rodrigo;--------------------------- - António Júlio Morgado Rebelo, Presidente da Junta de Freguesia de Vermiosa;--------------------------------------De seguida o Senhor Feliciano Pereira Martins, Presidente da Mesa da Assembleia Municipal deu
início aos trabalhos, com a seguinte ordem de trabalhos:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ordem de Trabalhos ----------------------------------------------------------------------------1. Informações -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Assuntos de Interesse Municipal--------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Eleição do Presidente da CCDR Centro----------------------------------------------------------------------------------------------1. Informações -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Assuntos de Interesse Municipal--------------------------------------------------------------------------------------------------------Interveio o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Feliciano Pereira Martins, o Senhor
Deputado Municipal, Luís Ricardo Beato Pereira, a Senhora Deputada Municipal, Monica Isabel da Costa
Marques, o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Paulo José Gomes Langrouva, o Senhor Deputado
Municipal, Carlos Manuel Gonçalves Almeida, o Senhor Deputado Municipal, José Orlando Sousa Mano e
o Senhor Vereador da Câmara Municipal, Carlos Manuel Martins Condesso, desde o minuto 02:18 até ao
minuto 45:52.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Eleição do Presidente da CCDR Centro----------------------------------------------------------------------------------------------A seguir, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, que a partir daquele momento
passava a exercer a função de Presidente da Mesa Eleitoral, solenemente e como dizia o Regulamento
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declarou aberto o ato eleitoral para a Eleição do Presidente da Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Centro. A partir daquele momento estava aberto o ato eleitoral e, o
Senhor Presidente Presidente da Mesa Eleitoral, disse que iria chamar mediante o caderno eleitoral os
eleitores, que teriam que apresentar o seu cartão de identificação ou então como Presidente da Mesa
Eleitoral teria que atestar que a pessoa era a pessoa.------------------------------------------------------------------------------------Assim sendo e, após todos os eleitores presentes terem exercido o seu direito de voto, o Senhor
Presidente da Mesa Eleitoral declarou os seguintes resultados:------------------------------------------------------------------------Número de Eleitores Inscritos: 30------------------------------------------------------------------------------------------------------------Número de Votantes: 26----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Número de votos por candidatura: 19---------------------------------------------------------------------------------------------------Número de votos em branco: 7------------------------------------------------------------------------------------------------------------Número de votos nulos: 0---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida, o Senhor Presidente da Mesa Eleitoral deu por encerrado o ato eleitoral.------------------------------A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade de votos dos membros presentes, que a
presente ata fosse aprovada em minuta, nos termos do n.º 3 do artigo 50.º, do Regimento da Assembleia
Municipal e do n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 75/13, de 12 de setembro. ----------------------------------------------------------- Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia declarou encerrada a
sessão, quando eram dezasseis horas e quarenta minutos, da qual se lavrou a presente ata que vai ser
assinada por mim, Lucília de Jesus Patrício Velho, Assistente Técnica da Câmara Municipal, que a
secretariei e redigi, e pelo Senhor Presidente da Mesa da Assembleia, Feliciano Pereira Martins. ---------------
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