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------------Nos termos do número um, do artigo 45º da Lei 169/99, de 18 de setembro, assumiu
a presidência desta sessão a Sra. Anabela Rodrigues de Lemos, enquanto cidadã que
encabeçou a lista mais votada, eleita pela lista do Partido Socialista nas eleições para a
Assembleia Municipal, realizada no dia 1 de outubro de 2017. -------------------------------------------------------A Sra. Anabela Rodrigues de Lemos declarou aberta a primeira sessão da
Assembleia Municipal do mandato que se inicia, referindo que esta sessão teria como ponto de
trabalho a eleição do Presidente e Secretários da Mesa. -------------------------------------------------------------De seguida, e depois de ter feita a chamada, verificou-se a presença de vinte e sete
membros dos vinte e oito que constituem este Órgão, a saber: ------------------------------------------------------Anabela Rodrigues de Lemos; -----------------------------------------------------------------------------------Raúl Marques Lopes Pratas; --------------------------------------------------------------------------------------Maria da Conceição Gonçalves Rodrigues Costa; ----------------------------------------------------------Albano José Simões Leandro; ------------------------------------------------------------------------------------Marília Tomé Pedroso dos Reis Torres;------------------------------------------------------------------------José Manuel Facas Reis; ------------------------------------------------------------------------------------------Luís Miguel Manaia Caridade; ------------------------------------------------------------------------------------Tiago Avelino Mendes Acúrcio; ----------------------------------------------------------------------------------Bruno João Almeida Natário; -------------------------------------------------------------------------------------Miguel Simões da Fonte Pessoa; --------------------------------------------------------------------------------Maria Clara Madeira Simões; -------------------------------------------------------------------------------------Luís Miguel Simões da Silva; -------------------------------------------------------------------------------------Tiago António Marques Picão; ------------------------------------------------------------------------------------Susana Margarida Costa de Almeida Devesa; ---------------------------------------------------------------Laurinda da Costa Pereira; ----------------------------------------------------------------------------------------Nelson Michael Dias Simões; -------------------------------------------------------------------------------------Salomé dos Santos Batista Bizarro; -----------------------------------------------------------------------------Jorge Manuel Lucas de Almeida; --------------------------------------------------------------------------------Nuno Ricardo Gonçalves Gaspar; -------------------------------------------------------------------------------Ana Maria Teixeira Mendes Filipe; ------------------------------------------------------------------------------João Carlos Ribeiro Lameiro (Presidente da Junta de Freguesia de Anobra); -----------------------Daniel Tomé Gonçalves (Presidente da Junta de Freguesia de Ega); ---------------------------------José Manuel Costa Mendes (Presidente da Junta de Freguesia de Furadouro); --------------------Vítor Luís Donário Teixeira (Presidente da Junta de Freguesia de Zambujal); -----------------------Paulo Jorge da Silva Simões (Presidente da União das Freguesias de Condeixa-aNova e Condeixa-a-Velha); -----------------------------------------------------------------------------------------
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------------Helena Maria da Fonseca de Almeida Diogo (Presidente da União das Freguesias de
Sebal e Belide); -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------José Luís dos Santos Cardoso (Presidente da União das Freguesias de Vila Seca e
Bem da Fé). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Faltou a esta reunião, justificadamente, o membro da Assembleia Municipal, André
Braga de Oliveira Costa, que também não compareceu ao ato de instalação para a Assembleia
Municipal, realizado antes da presente reunião. --------------------------------------------------------------------------De seguida, a Sra. Anabela Lemos solicitou aos membros da Assembleia que se
pronunciassem acerca da forma como seria eleito o Presidente e os Secretários da Mesa, se
de uma forma uninominal ou por meio de lista. Tendo sido decidido, por unanimidade, que a
votação seria realizada através de lista. ------------------------------------------------------------------------------------ De imediato, a Sra. Anabela Lemos declarou aberto o período para entrega de listas
para a eleição da Mesa da Assembleia Municipal. -----------------------------------------------------------------------O Sr. Raúl Pratas, em nome da bancada do Partido Socialista na Assembleia
Municipal, apresentou a seguinte proposta de lista para a eleição da Mesa da Assembleia
Municipal: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Anabela Rodrigues de Lemos;--------------------------------------------------------------------1ª Secretária: Maria Clara Madeira Simões; ------------------------------------------------------------------2º Secretário: Bruno João Almeida Natário. -------------------------------------------------------------------Neste sentido, procedeu-se à votação por escrutínio secreto da única lista
apresentada, tendo sido apurado o seguinte resultado: ----------------------------------------------------------------Votos a favor - 20; ---------------------------------------------------------------------------------------------------Votos em branco - 6; ------------------------------------------------------------------------------------------------Votos nulos: 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Conhecidos os resultados da votação, a Presidente em Exercício declarou que a
Mesa da Assembleia Municipal de Condeixa-a-Nova, para o quadriénio de dois mil e dezassete
a dois mil e vinte e um, estava eleita e que ficou constituída pelos seguintes membros: ----------------------Presidente: Anabela Rodrigues de Lemos; --------------------------------------------------------------------Primeira secretária: Maria Clara Madeira Simões; ----------------------------------------------------------Segundo secretário: Bruno João Almeida Natário. ----------------------------------------------------------De seguida, a Sra. Presidente Anabela Lemos, colocou à votação dos membros da
Assembleia a possibilidade de incluir dois pontos na ordem de trabalhos, dada a urgência de
tomada de decisão atempada dos mesmos, sendo os assuntos os seguintes: ----------------------------------Ponto UM: Eleição dos representantes da Assembleia Municipal de Condeixa-a-Nova
para a constituição da Assembleia Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal da Região de
Coimbra, nos termos do artigo 83º da Lei 75/2013 de 12 de setembro; ---------------------------------
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------------Ponto DOIS: Ponderação do horário e dia de funcionamento das sessões ordinárias
das Assembleias do Município. -----------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Luís Silva tomou a palavra para, em nome da bancada do Partido Social
Democrata e com a concordância do Bloco de Esquerda e da Coligação Democrática Unitária,
manifestar o seu acordo com a introdução destes dois pontos. Contudo manifestou o seu
descontentamento pelo facto da bancada do Partido Socialista ter tido acesso a esta
informação antes dos restantes membros da Assembleia, pelo que solicitou que uma situação
semelhante não se voltasse a repetir. --------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Luís Caridade tomou a palavra para referir que, estando presentes a maioria
dos membros da Assembleia Municipal do mandato anterior, este assunto já deveria ser do
conhecimento geral, uma vez que já fora abordado na primeira sessão de Assembleia
Municipal anterior. -----------------------------------------------------------------------------------------------------.
------------Perante a anuência, por unanimidade, para acrescentar os referidos pontos e em
relação ao Ponto UM, foram concedidos dez minutos a cada força política para proporem as
suas listas. Neste sentido, foram apresentadas duas listas para apreciação, designadas por
Lista A e Lista B, para representar a Assembleia Municipal de Condeixa-a-Nova na Assembleia
Intermunicipal, as quais se juntam por fotocópia à presente ata para dela fazer parte integrante
como documento anexo número 1. ------------------------------------------------------------------------------------------A Sra. Presidente informou que dos resultados obtidos se aplicaria o conhecido
Método de Hondt e apresentou as listas propostas à votação por escrutínio secreto e da qual
se apurou o seguinte resultado: ----------------------------------------------------------------------------------------------Lista A – 12 votos; ---------------------------------------------------------------------------------------------------Lista B – 7 votos; -----------------------------------------------------------------------------------------------------Em branco – 1 voto; -------------------------------------------------------------------------------------------------Em consequência deste ato, a Sra. Presidente anunciou então os membros eleitos
para a Assembleia Intermunicipal. -------------------------------------------------------------------------------------------Efetivos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Anabela Rodrigues de Lemos; ----------------------------------------------------------------------------------- Luís Miguel Simões da Silva; ------------------------------------------------------------------------------------ Raúl Marques Lopes Pratas; ------------------------------------------------------------------------------------- Luís Miguel Manaia Caridade. ----------------------------------------------------------------------------------- Suplentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiago Avelino Mendes Acúrcio; ---------------------------------------------------------------------------------- Marília Tomé Pedroso dos Reis Torres. -----------------------------------------------------------------------Relativamente ao Ponto Dois, o Sr. Raúl Pratas tomou a palavra para, em nome da
bancada do Partido Socialista, propor que as sessões ordinárias da Assembleia Municipal
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sejam realizadas na última segunda-feira dos meses de fevereiro, abril, junho, setembro,
novembro e/ou dezembro, pelas 18h30m, por forma a que os membros da Assembleia
Municipal, por ser um período pós laboral, não necessitarem de justificar as suas faltas às suas
entidades patronais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Apresentada a proposta acima mencionada, todos manifestaram o seu comum
acordo na implementação do novo horário de funcionamento das reuniões ordinárias da
Assembleia Municipal. Neste momento, tomou a palavra o Sr. Miguel Pessoa para sugerir que
a dita reunião se iniciasse às 18 horas. -------------------------------------------------------------------------------------Por fim, e uma vez que todos os membros presentes desta Assembleia concordaram
com as propostas acima referidas, a Sra. Presidente informou que as sessões ordinárias da
Assembleia Municipal ficariam estipuladas para a última segunda-feira do mês correspondente
à sessão, com início às 18 horas. --------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais assuntos a tratar, a Sra. Presidente da Mesa da Assembleia
Municipal declarou encerrada a reunião às treze horas e dez minutos, da qual se lavrou a
presente ata que foi aprovada em minuta para efeitos imediatos. ----------------------------------------

_______________________________________________________
A Presidente da Assembleia Municipal Eleita

_______________________________________________________
A Primeira Secretária Eleita

_______________________________________________________
O Segundo Secretário Eleito

