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ACTA Nº 1/98

ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ESPOSENDE, REALIZADA EM 03 

DE JANEIRO DE 1998:

Após se ter realizado o acto de instalação da Assembleia Municipal de Esposende, para o mandato de mil 

novecentos e noventa e oito a dois mil e um, do qual foi elaborada, nos termos da lei, a respectiva acta 

avulsa, procedeu-se à realização, conforme determinação legal, da primeira reunião da Assembleia 

Municipal de Esposende para o mandato acima referido, que se realizou aos três dias do mês de Janeiro 

de mil novecentos e noventa e oito, na cidade de Esposende e Salão Nobre dos Paços di Município, sob 

a presidência do cidadão que encabeçava a lista mais votada para a Assembleia Municipal de 

Esposende, conforme resultados definitivamente apurados nas últimas eleições para os órgãos das 

autarquias locais, realizadas em catorze de Dezembro de mil novecentos e noventa e sete, o senhor 

Engenheiro António Fernandes Ribeiro, que designou de entre os presentes, para secretariar a presente 

reunião, até se mostrar devidamente eleita a respectiva Mesa, os senhores Dr. Manuel Mariz Neiva e Dr. 

António Maranhão Peixoto.

Para além dos membros da Assembleia Municipal, acima identificados, encontravam-se presentes os 

membros da Assembleia Municipal, conforma acto de instalação hoje mesmo realizado.

Pelo cidadão que presidia, neste momento, a primeira reunião da Assembleia Municipal de Esposende, 

foi, verificando-se a existência de "quorum", declarada aberta a presente reunião.

De imediato entrou na ordem de trabalhos da presente reunião, conforme Edital / Convocatória 

devidamente publicitado:

01 - ELEIÇÃO DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ESPOSENDE:

Com vista à eleição da Mesa da Assembleia Municipal, que nos termos do artigo trigésimo quinto do 

Regimento em vigor, se fará por eleição nominal e escrutínio secreto, através de apresentação de 

candidaturas singulares, destinados a cada um dos cargos, foram presentes as seguintes propostas para 

o cargo de PRESIDENTE: uma proposta apresentada pelo Partido Social Democrata, que se anexa à 

presente acta, que recebeu a identificação de Proposta A, propondo para Presidente os senhor 

Engenheiro António Fernandes Ribeiro. Não havendo mais nenhuma proposta, procedeu-se à referida 

eleição, decorrido escrutínio secreto, obtendo-se o seguinte resultado: votos a favor - vinte e quatro; 

boletins de voto com abstenção . um; boletins de voto em branco - nove. Os membros Juvenal Silva e 

Gualdino Silva recusaram-se a votar por não constar no boletim de voto a opção contra.
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Para o cargo de Primeiro-Secretário, foram presentes as seguintes propostas: uma proposta apresentada 

pelo Partido Social Democrata, que se anexa à minuta da acta da presente reunião, que recebeu a 

identificação de Lista A, propondo para Primeiro Secretário da Mesa da Assembleia Municipal, o senhor 

Dr. Manuel Mariz Neiva. Não havendo mais nenhuma proposta, procedeu-se à respectiva eleição, por 

escrutínio secreto, obtendo-se o seguinte resultado: a favor - vinte e cinco; abstenções - quatro; brancos - 

sete.

Para o cargo de Segundo Secretário, foram presentes as seguintes propostas: Uma apresentada pelo 

Partido Social Democrata, que se anexa à presente acta, que recebeu a identificação de Proposta A, 

propondo para Segundo Secretário da Mesa da Assembleia Municipal, o senhor José Manuel do Casal 

Almeida. Não havendo mais nenhuma proposta, procedeu-se à respectiva eleição, por escrutínio secreto: 

votos a favor - vinte e três; abstenções - sete; brancos - seis.

ASSIM, A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ESPOSENDE DELIBEROU, CORRIDO ESCRUTÍNIO 

SECRETO, ELEGER PARA O CARGO DE PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL O 

SENHOR ENGENHEIRO ANTÓNIO FERNANDES RIBEIRO; PARA O CARGO DE PRIMEIRO 

SECRETÁRIO DA MESA O SENHOR DR. MANUEL MARIZ NEIVA; E PARA O CARGO DE SEGUNDO 

SECRETÁRIO O SENHOR JOSÉ MANUEL DO CASAL ALMEIDA.

Tendo a Mesa da Assembleia Municipal definitivamente eleita, tomado o seu lugar no Plenário, entrou-se, 

de imediato, no segundo ponto da ordem de trabalhos:

02 - REGIMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL:

Foi presente a seguinte proposta do Partido Social Democrata: "Conforme ponto 2 da ordem de trabalhos 

desta Assembleia, o Grupo do Partido Social Democrata propõe: 1. Que seja criada uma Comissão com o 

fim único de rever, reformular ou elaborar novo regimento para esta Assembleia. 2. Que a mesa seja 

composta pelos seguintes elementos: Presidente da Assembleia Municipal ou seu representante, que 

coordenará; três elementos do PSD; um elemento do Grupo do PS; um elemento do Grupo do CDS/PP. 

3. Que o documento seja apresentado para aprovação a esta Assembleia no prazo de trinta dias." Segue-

se assinatura. Mais informou que nos três elementos propostos será indigitado um Presidente de Junta 

de Freguesia.

O Partido Socialista pediu suspensão dos trabalhos por alguns minutos, para reunir o seu grupo 

parlamentar, o que foi concedido por deliberação da Mesa e de acordo com o Regimento em vigor.

Reiniciados os trabalhos, foi apresentada a seguinte proposta do Partido Popular: "O Grupo do Partido 

Popular vem propor que uma vez que a comissão a formar é deliberativa a mesma seja composta com 
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paridade de elementos da Assembleia Municipal representantes dos três partidos com assento como foi 

hábito no passado quando o CDS era maioria nesta Assembleia. Assim propomos que a mesma seja 

constituída por um ou dois elementos de cada partido." Segue-se data e assinatura.

Foi também apresentada a seguinte proposta do Partido Socialista: "Comissão de Elaboração do 

Regimento: dois elementos eleitos pelo PSD, sendo um o Presidente da Assembleia, que coordena; um 

Presidente de Junta eleito por lista independente dos partidos representados na Assembleia; um membro 

eleito pelo CDS/PP; um membro eleito pelo PS. Em tudo o resto o Grupo do PS subscreve a proposta 

apresentada pelo PSD." Seguem-se assinaturas.

Sobre estas propostas intervieram o Dr. Xavier pelo Partido Socialista e Álvaro Maio pelo CDS/PP e 

Agostinho Neiva pelo PSD.

Posta à votação a proposta do Partido Social Democrata, obteve o seguinte resultado: Ponto 1 - aprovado 

por unanimidade; Ponto 2 - vinte e três votos a favor; doze votos contra e uma abstenção; Ponto 3 - foi 

aprovado por unanimidade, pelo que, desta forma e em resultado da votação ficam prejudicadas as 

propostas do Partido Socialista e do Partido Popular.

O membro Álvaro Maio apresentou a seguinte declaração de voto: "O Partido Popular votou contra nesta 

votação da eleição da Comissão Pró-Regimento uma vez que quando o CDS-PP foi maioria nesta 

Assembleia uma comissão com o mesmo fim foi elaborada com paridade de elementos entre partidos. 

Assim sendo a democracia não dá hipótese a qualquer proposta da oposição." Segue-se assinatura.

O membro Francisco Xavier apresentou a seguinte declaração de voto: "O Partido Social Democrata 

perdeu uma oportunidade de dar uma abertura à oposição. Peço que não tenham medo, do Partido 

Socialista, que não tenham medo de um e apenas um deputado do PS, hoje e no futuro.

O membro Juvenal Silva declarou que o Partido Socialista terá um elemento na Comissão, apesar de não 

concordar com o sistema votado na Assembleia.

Esgotada a ordem de trabalhos, elaborou-se a presente acta, que depois de lida em voz alta pelo 

Primeiro-Secretário da Mesa, foi submetida à aprovação da Assembleia Municipal:

A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A ACTA EM MINUTA, 

PARA EFEITOS IMEDIATOS.

E nada mais havendo a tratar, sendo dezassete horas e dez minutos, pelo senhor Presidente da Mesa foi 

declarada encerrada a presente reunião.
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Para constar e devidos efeitos se elaborou a presente acta, que vai ser assinada pelos membros da Mesa 

da Assembleia Municipal.
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