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----------ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO  

CONCELHO DE ODEMIRA, REALIZADA NO DIA CINCO DE JANE IRO DE MIL 

NOVECENTOS E NOVENTA E OITO :---------------------------------------------------------------

----------Aos cinco dias do mês de Janeiro de mil novecentos e noventa e oito, realizou-se, na 

sala de reuniões da Câmara Municipal de Odemira, a primeira sessão de funcionamento da 

Assembleia Municipal neste mandato, ao abrigo do número três do artigo trigésimo segundo do 

Decreto-Lei número cem barra oitenta e quatro de vinte e nove de Março, presidida pelo senhor 

Manuel Amaro Freire Marreiros Figueira, na qualidade de cidadão que encabeçou a lista mais 

votada.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------ABERTURA DA SESSÃO--------------------------------------- 

----------Pelas doze horas e trinta minutos, o senhor Presidente da sessão declarou, nos termos 

da Lei, aberta a sessão, tendo-se verificado a presença de trinta e seis membros a saber os 

senhores Alberto Fernando Silva Jaques Pedras, Amâncio Francisco Mendes da Piedade, 

Aníbal Mendes Simão, António Augusto Fernandes Alves Paulino, António Eduardo Guerreiro 

Silva, António Maria de Jesus Guerreiro, Catarina da Luz Martiniano Ramos, Dominic Robin 

Cross, Dulce Loução de Matos Raposo, Fernando Silvestre da Encarnação, Filipe José 

Guerreiro Palma, Horácio de Oliveira Gonçalves, Humberto Inácio da Encarnação, João Maria 

Salvador, Joaquim Maria da Silva Rodrigues, Joaquim Maurício Conceição Rosa, Jorge 

Martins Parreira, José da Silva Valério, José David Fernandes Geraldo, José Henrique Lopes, 

José Manuel da Silva, José Manuel Guerreiro, José Manuel Guerreiro Ferreira Silva, José 

Manuel Reis Guerreiro, José Maria Joana, Manuel Amaro Freire Marreiros Figueira, Manuel da 

Luz Guerreiro, Manuel José Silva Correia, Maria Emídia José Gomes da Silva, Maria Manuela 

da Silva Soares Guerreiro, Mário Neves Páscoa Conceição, Pedro Manuel da Conceição Souto, 

Raúl Manuel Carrilo da Silva Vicente, Rogério Manuel Begarrão Teixeira, Rui Boura Xavier e 

Sérgio Brigido Martins.-------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------Cumprindo o determinado no documento legal anteriormente mencionado, a Ordem de 

Trabalhos, clarificada no momento pelo Presidente da sessão , foi a seguinte:----------------------

----------PRIMEIRO: ELEIÇÃO DA MESA;-------------------------------------------------------------

----------SEGUNDO: DISCUSSÃO DO REGIMENTO;------------------------------------------------ 

----------Primeiro  – ELEIÇÃO DA MESA: Relativamente à forma de votação, foi 

consensualmente aceite a votação individualizada dos membros da Mesa em três fases distintas: 

primeiro para eleger o presidente, depois para eleger o primeiro secretário e, por último, para 

eleger o segundo secretário. Foi igualmente aceite por consenso que cada força política 

indicasse um representante para cada cada votação atrás mencionada, devendo os seus nomes 

constar nos boletins de voto.-------------------------------------------------------------------------------- 

---------Procedeu-se, então, à votação, por escrutínio secreto, de acordo com a Lei, tendo-se 

apurado os seguintes resultados:----------------------------------------------------------------------------

-----A) VOTAÇÃO PARA PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL-------

------Votantes: trinta e seis;----------------------------------------------------------------------------------

------Votos Brancos: zero;-----------------------------------------------------------------------------------

------Votos nulos: zero;---------------------------------------------------------------------------------------

-----Manuel Amaro Freire Marreiros Figueira (Partido Socialista) – dezanove votos;--------------

-----Sérgio Brigido Martins (Coligação Democrática Unitária) – dezasseis votos;------------------

-----Jorge Martins Parreira (Partido Social Democrata) – um voto.------------------------------------

-----B) VOTAÇÃO PARA PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL------ 

-----Votantes: trinta e seis;-----------------------------------------------------------------------------------

-----Votos Brancos: zero;------------------------------------------------------------------------------------

-----Votos nulos: zero;----------------------------------------------------------------------------------------

-----Filipe José Guerreiro Palma (Partido Socialista) – vinte e um votos;----------------------------- 

-----Rui Boura Xavier (Coligação Democrática Unitária) – catorze votos;--------------------------- 
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-----Jorge Martins Parreira (Partido Socialista) – um voto.---------------------------------------------

-----C) VOTAÇÃO PARA SEGUNDO SECRETÁRIO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL------ 

-----Votantes: trinta e seis;-----------------------------------------------------------------------------------

-----Votos Brancos: zero;------------------------------------------------------------------------------------

-----Votos nulos: zero;----------------------------------------------------------------------------------------

-----Manuel da Luz Guerreiro (Partido Socialista) – vinte votos;-------------------------------------- 

-----Dulce Loução de Matos Raposo(Coligação Democrática Unitária) – dezasseis votos;-------- 

-----Jorge Martins Parreira (Partido Social Democrata) – zero votos.--------------------------------- 

----------Conhecidos os resultados da votação, o Presidente da sessão declarou que a Mesa desta 

Assembleia fica assim constituída:-------------------------------------------------------------------------

-----Presidente: Manuel Amaro Freire Marreiros Figueira;---------------------------------------------

-----Primeiro Secretário: Filipe José Guerreiro Palma;--------------------------------------------------

-----Segundo secretário: Manuel da Luz Guerreiro.------------------------------------------------------

----------Segundo – DISCUSSÃO DO REGIMENTO: Após terem sido previamente 

distribuídos, no início da sessão,  exemplares do documento em epígrafe, a todos os membros 

da Assembleia, o senhor Presidente da sessão sugeriu que se adiasse a sua discussão para a 

próxima sessão, dado que o Regimento era um documento que todos os membros da 

Assembleia Municipal deveriam conhecer em pormenor e bem assim, que a Lei permitia a 

manutenção do regimento anteriormente aprovado até à sua ratificação, alteração ou 

substituição.----------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------Após de ter consultado todas as forças políticas com assento na Assembleia 

Municipal, foi esta proposta colocada à votação, tendo sido devidamente aprovada por 

unanimidade, correspondendo a dezoito votos  a favor dos membros eleitos pelo Partido 

Socialista, catorze votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, 

dois votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata e um voto a favor do 
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membro independente, quando estavam presentes trinta e cinco membros da Assembleia.-------- 

----------------------------------APROVAÇÃO EM MINUTA ------------------------------------------ 

----------Nos termos do número quatro do artigo octogésimo quinto do Decreto-Lei número cem 

barra oitenta e quatro de vinte e nove de Março, foram aprovadas em minuta todas as 

deliberações tomadas para que produzam efeitos imediatos, por unanimidade, correspondendo a 

dezoito votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, treze votos a favor dos 

membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, dois votos a favor dos membros eleitos 

pelo Partido Social Democrata e um voto a favor do membro independente, quando estavam 

presentes trinta e quatro membros da Assembleia.------------------------------------------------------- 

---------------------------------ENCERRAMENTO DA SESSÃO-------------------------------------- 

----------Não havendo mais nada a tratar, o Presidente da sessão deu esta por encerrada, pelas 

treze horas e trinta minutos.---------------------------------------------------------------------------------

----------De tudo, para constar, se lavrou a presente acta que, nos termos da Lei, vai ser 

devidamente assinada.---------------------------------------------------------------------------------------- 

O PRESIDENTE DA SESSÃO, 


