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SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 

INICIADA NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2011 E CONCLUÍDA NO DIA 10 DE 

OUTUBRO DE 2011_________________________________________________ 

Aos dez dias do mês de outubro, no Auditório Municipal, sito na Avenida José Henriques 

Vareda, sob a presidência de Telmo Lopes da Silva Ferraz, secretariado por Ricardo Alexandre 

Pereira de Sousa Lopes e Bruno Constâncio dos Santos, primeiro e segundo secretários 

respectivamente, teve lugar a segunda reunião da sessão ordinária da Assembleia Municipal 

da Marinha Grande com a continuação da seguinte ordem de trabalhos: __________________ 

5.   ACTIVIDADE CAMARÁRIA E INFORMAÇÃO FINANCEIRA. ____________________________ 

Após a verificação da existência de quórum nos termos do disposto no artigo 11º do 

Regimento da Assembleia Municipal da Marinha Grande, pelas vinte horas e quarenta e oito 

minutos, o Presidente da Mesa, Telmo Ferraz, deu início à segunda reunião da Sessão 

Ordinária iniciada em 30 de setembro de 2011, na presença dos membros que assinaram a 

lista de presenças cuja cópia constitui o anexo número I da presente ata e dela fica a fazer 

parte integrante. _______________________________________________________________ 

Estiveram ainda presentes o Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Pereira e os seguintes 

vereadores: Cidália Ferreira, Paulo Vicente e António Santos, cuja cópia da lista de presenças 

se anexa à presente ata constituindo o anexo número II. ______________________________ 

Não estiveram presentes na reunião, o deputado Filipe Cardoso Andrade e a deputada Susana 

Domingues, ambos da CDU, por motivos pessoais e profissionais, tendo justificado as suas 

ausências junto do Presidente da Mesa. ____________________________________________ 

Na sequência da decisão tomada na primeira reunião, o Presidente da Mesa colocou à 

discussão a moção sobre � A Linha do Oeste� apresentada pelo deputado Fernando Alves 

(CDU) cujo documento se anexa à presente ata para dela fazer parte integrante como anexo 

número III. ____________________________________________________________________ 

O Presidente da Assembleia submeteu à votação a moção apresentada pelo deputado 

Fernando Alves (CDU) sobre �A Linha do Oeste� tendo a mesma sido aprovada por maioria 

com dezassete (17) votos a favor e cinco (5) votos contra das bancadas do PSD e MCI. ______ 

O Presidente da Mesa colocou também à discussão a moção sobre �A anunciada reforma da 

administração local� apresentada pelo presidente da junta de freguesia da Marinha Grande, 

Francisco Duarte (CDU) cujo documento se anexa à presente ata para dela fazer parte 

integrante como anexo número IV. ________________________________________________ 

O Presidente da Assembleia submeteu à votação a moção apresentada pelo presidente da 

junta de freguesia da Marinha Grande, Francisco Duarte (CDU), tendo a mesma sido 

aprovada por maioria com sete (7) votos a favor e quinze (15) abstenções. _______________ 
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CONTINUAÇÃO DA ORDEM DO DIA________________________________________________ 

PONTO 5.  ACTIVIDADE CAMARÁRIA E INFORMAÇÃO FINANCEIRA. _____________________ 

Terminada a apresentação e votação das moções, o Presidente da Mesa retomou a ordem do 

dia, cerca das 21.45h e apresentou o quinto e último ponto, cujo documento se anexa à 

presente ata, com o número V.____________________________________________________ 

PONTO 8 - ACTIVIDADE CAMARÁRIA E INFORMAÇÃO FINANCEIRA. _____________________________ 

 
O Presidente da Câmara introduziu o ponto e prestou os habituais esclarecimentos aos 

senhores deputados. ____________________________________________________________ 

Concluída a ordem de trabalhos, e não havendo mais assuntos a tratar, o Presidente da Mesa 

deu por terminada esta segunda reunião e com ela a Sessão Ordinária iniciada a 30 de 

setembro de 2011, pelas vinte e três horas e quarenta minutos, da qual se lavrou a presente 

ata que vai ser assinada pelo membros da Mesa: Presidente da Assembleia Municipal, Telmo 

Lopes da Silva Ferraz, primeiro secretário, Ricardo Alexandre Pereira de Sousa Lopes. E 

segundo secretário, Bruno Constâncio dos Santos. ____________________________________ 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 

Telmo Lopes da Silva Ferraz 

 

O Primeiro Secretário 

 

Ricardo Alexandre Pereira de Sousa Lopes. 

 

O Segundo Secretário 

 

Bruno Constâncio dos Santos 

 

 

 

Não foi possível apresentar o conteúdo das intervenções desta reunião, pois 

constatou-se posteriormente ter havido uma falha técnica muito grave no sistema de 

gravação de áudio que impediu o seu registo em ficheiro digital.  


