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Realizada no dia dezoito de Outubro de dois mil e vinte e um

-----Terminada a instalação dos Orgãos do Município, que decorreu no dia dezoito de

outubro de dois mil e vinte e um, no Edificio do Paços do Concelho da Ribeira Brava,

seguiu-se, no Salão Nobre do Edifício, pelas 17 horas e 30 minutos, a realização da

primeira reunião de funcionamento da Assembleia Municipal, presidida pelo cidadão,

cabeça de lista mais votada - Rita Maria dos Ramos de Abreu - eleita pela lista do

Movimento Ribeira Brava em Primeiro (RBl).---

-----Com o objectivo de que a Mesa pudesse funcionar de forma adequada, estiveram

presente duas funcionárias da Autarquia,paraauxiliarem nos procedimentos necessários,

a Técnica Superior Maria Isabel da Silva Andrade Freitas, e a Assistente Técnica Andreia

da Silva.---

------A dr.u Isabel Silva informou que a sr.u Luísa Maria Sousa Gonçalves Ponte não pôde

estar presente por motivos pessoais, procedendo depois à chamada do quórum. VeriÍìcada

a presença de todos os restantes membros que compõem a Assembleia Municipal, deu-se

início aos trabalhos para a eleição da mesa da Assembleia.--------

------A sr.u Rita Abreu indicou possuir uma propostaparuuma lista, pelo movimento que

representa, RBl, e questionou os presentes se havia outras propostas para submeter a

votação. Não existindo outras, sr.u Rita Abreu apresentou a seguinte lista: para Presidente:

Rita Maria dos Ramos de Abreu, para 1.u Secretária: Maria Natália Gonçalves da Silva, e

para2.o Secretário: André Geraldo da Côrte.--

------A lista existente foi designada por lista única e foi solicitado aos srs. deputados que

de forma naturalmente ordeira e no seguimento da chamada rcalizadapela Doutora Isabel

Silva, votassem, no ca'so de serem a favor depositando no boletim uma cruz na palavra

"SIM", e no caso contrário, votando desfavoravelmente, uma cruz na palavra "NÃO". A

ordem de chamada/votaçáo foi a seguinte: Rita Maria dos Ramos de Abreu; MariaNatália

Gonçalves da Silva; Olívia da Silva Ascensão; António de Jesus Silva; Hélder Manuel
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Gouveia Gomes; Teresa Maria da Côrte Gonçalves Nunes; Marlene Pereira de Sousa

Rodrigues; André Geraldo da Côrte; Luís Filipe Quintal Pereira Vicêncio; Jordão José

Andrade de Abreu; Rui Pedro Fernandes de Almeida; Bruno Mino Garcês Mendes

Correia; Vítor Francisco Gomes de Abreu; Rosa Carolina Garcês Rodrigues Jardim;

Laureano Secundino Ascensão de Macedo; Marco António Abreu Junqueira; Vítor Hugo

Fernandes Pereira; Celestino Gomes Sebastião; Karina Mónica Pereira Ferreira; Elsa

Maria de Abreu Gomes; João David Jardim de Sousa; Marco Nuno Correia Martins;

Albertina de Jesus DinizFerreira e Manuel Inácio da Corte.--

------Terminada a votação, seguiu-se a contagem dos votos inseridos na urna. Verificou-

-se que num universo de 24 votantes, houve 23 votos a favor, 1 voto contra.-----

------Efetivada a votação, a Doutora Isabel Silva chamou os deputados Maria Natália

Gonçalves da Silva e André Geraldo da Côrte, para ocupffem os devidos lugares, ficando

assim constituída a Mesa da Assembleia para o mandato 2021-2025

------A Presidente da Mesa da Assembleia, antes de dar por terminada a sessão, dirigiu as

seguintes

(... É com gratidão e sentido de responsabilidade que hoje assumo novamente o papel de

presidente desta assembleia. E começo por agradecer também o empeúo e contributo

dos membros que deixaram hoje de exercer funções, certa que deram o seu melhor para

termos um município mais aprazivel, atrativo e atento às necessidades da população, que

nos permitirá, neste ciclo que agora se inicia, dar respostas para suprir tais necessidades

e melhorar ainda mais o Concelho.-

A todos os eleitos que hoje tomam posse, uma palavra de abertura e de incentivo. Abertura

para o diálogo, parao tratamento igualitário, equitativo e de consideração para com todos,

independentemente de ideologias ou posições. Acredito que é com o debate de ideias e

com um esforço coletivo, que se pode atingir arealização. De incentivo, para continuar a

seguir os valores da democracia, da pluralidade e do debate de ideias para construirmos

uma Ribeira Brava cadavezmais aliúada com o desenvolvimento e com a qualidade de

vida da população, tendo em conta todas as responsabilidades da Assembleia Municipal

para esse efeito.------

Tudo farei para dignificar o cargo que hoje renovo, expresso pela vontade da população

e desta assembleia. Ao fim de quatro anos muito aprendi e considero que também
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partilhei. E é nesta dinâmica de partilha recíproca, que pretendo liderar os trabalhos e a

vida da Assembleia Municipal. É assim tempo de pôr em prática toda a aprendizagem

destes últimos quatro anos para seguir uma liúa que dignifique este órgão. Conto, por

isso, com todos vós, deputadas e deputados municipais eleitos, para esse ato sistemático

de dignificação do debate político em prol do município da Ribeira Brava.--

Espero que continuemos a fazer da Assembleia Municipal a casa onde os ribeira-

bravenses se sintam representados, escutados e participantes. Que possa acolher os

anseios da população e deliberar sobre as medidas estruturantes para garantir a

sustentabilidade e o desenvolvimento da nossa terra. Conto, por isso, com todos e com

todas para esta missão nobre, a qual nos foi conhada pela população com esta eleição.---

Um bem haja. Boa tarde...))----------

------E nada mais havendo a ttatar, a senhora Presidente da Assembleia Municipal,

declarou encerrada a sessão pelas 17 horas e 47 minutos, da qual para constar, se lavrou

a presente ata, que eu, Andreia da Silva, nomeada para o efeito, redigi, e que vou assinar

conjuntamente com a referida Presidente, nos termos do no 2 do arto57, da lei 7512013, de

12 de setembro.---------

Ribeira Brava, 18 de Outubrc de202l

A Presidente

A Secretária:

da Assem
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