
ACTA Nº 1 

Acta da Sessão Extraordinária do dia 28 de Outubro de 2005 

-------- Aos vinte e oito dias de Outubro de dois mil e cinco, pelas vinte horas, no Edifício dos Paços do Concelho e 

na sua sala de Sessões, reuniu extraordinariamente a Assembleia Municipal de Vagos, sob a presidência do elemento 

da lista mais votada nas eleições, senhor Jorge Domingues Camarneiro, secretariado pelos senhores Manuel 

Marcelino dos Santos Manangão e Hugo Emanuel Ribeiro Jorge. Estiveram presentes todos os membros da 

Assembleia empossados na cerimónia de instalação que tinha terminado há poucos minutos. ----------------------------- 

-------- De seguida, e de acordo com o artigo sétimo do Regimento, deu-se início às eleições para os elementos da 

Mesa, tendo o senhor Presidente proposto que a eleição se realizasse através do método uninominal, para que todos 

os grupos municipais pudessem apresentar candidatos. -------------------------------------------------------------------------- 

-------- Não tendo havido objecções à escolha deste método, procedeu-se à eleição para o cargo de Presidente da 

Assembleia Municipal, por escrutínio secreto, tendo-se apurado a seguinte votação: vinte e cinco votos para o senhor 

Jorge Domingues Camarneiro e sete votos em branco. --------------------------------------------------------------------------- 

-------- Passou-se de imediato à eleição do Primeiro secretário da Assembleia Municipal de Vagos, por escrutínio 

secreto, tendo-se apurado o seguinte resultado: vinte e cinco votos para o senhor Manuel Marcelino dos Santos 

Manangão e sete votos em branco. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- De seguida foi efectuada a votação para o Segundo secretário, também por escrutínio secreto, tendo sido 

obtido o seguinte resultado: vinte e cinco votos para o senhor Hugo Emanuel da Silva Ribeiro Jorge e sete votos em 

branco. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Concluída a votação, o senhor Presidente da Mesa deu a palavra à senhora Maria Helena Marques, que falou 

em nome dos Presidentes de Junta eleitos, tendo realçado a importância do trabalho destes órgãos. ---------------------- 

-------- Seguidamente usou da palavra o senhor Presidente da Câmara, tendo apresentado as principais propostas de 

actuação para este mandato. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Após esta intervenção, ausentaram-se da sala os senhores deputados Ana Maria Vasconcelos e Mário 

Tarenta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A concluir, o senhor Presidente da Mesa recordou a importância da Assembleia Municipal no 

desenvolvimento do concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente da Mesa deu por encerrados os trabalhos desta Sessão, da 

qual se lavrou a presente acta que, depois de lida e aprovada, será devidamente assinada. --------------------------------- 


