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ACTA 
 
 
 
----Aos nove dias do mês de Dezembro do ano dois mil e seis, no Edifício dos 

Paços do Município, reuniu a  Mesa da Assembleia Municipal de Anadia, tendo 

comparecido o senhor Presidente, José Manuel Ferreira Nunes Ribeiro, a 1ª 

Secretária, Lígia Filipe Seabra e o 2º Secretário, João Paulo Teixeira Branco.--- 

----Pelo Sr. Presidente da Assembleia foi declarada aberta a reunião pelas dez 

horas, tendo sido tomadas as seguintes deliberações: --------------------------------- 

1. JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS: 

1.1.Justificação de Falta: sessão de 29 de Setembro de 2006 

----Foram presentes à reunião as alegações dos deputados municipais Álvaro 

Gonçalves Marques Pereira e Jorge Manuel da Silva Loureiro, tendo a Mesa, 

após análise das mesmas, deliberado, por unanimidade, considerar as 

referidas faltas justificadas, dando do facto conhecimento por escrito aos 

interessados.---------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE DEZEMBRO 

----A Mesa deliberou, por unanimidade, estabelecer para a reunião ordinária do 

mês de Dezembro, a realizar no dia 23, pelas 09,30 horas, no Salão Nobre do 

Edifício dos Paços do Município, a seguinte Ordem do Dia: 

1. Apreciação da Informação do Presidente da Câmara sobre a actividade da 

Câmara Municipal, de acordo com o estabelecido na alínea e) do n.º 1 do 

art.º 3.º do Regimento da Assembleia Municipal de Anadia (RAMA); 

2. Apresentação, discussão e votação da proposta de Orçamento e das Opções 

do Plano da Câmara Municipal de Anadia, para o ano 2007, de acordo com o 

estabelecido na alínea b) do n.º 2 do art.º 3.º do RAMA; 

3. Apresentação, discussão e votação da proposta de Orçamento e das Opções 

do Plano dos Serviços Municipalizados de Anadia, para o ano de 2007, de 

acordo com o estabelecido na alínea b) do n.º 2 do art.º 3.º do RAMA; 
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4. Apresentação, discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de 

Anadia de rectificação da deliberação desta Assembleia Municipal de 25 de 

Fevereiro de 2005: “ Apresentação, discussão e votação da proposta da 

Câmara Municipal sobre o aumento de capital social da WRC - Web para a 

Região Centro - ADR,S.A “. 

----E não havendo mais assunto algum a tratar foi encerrada a reunião da qual 

se lavrou a presente acta que vai ser assinada por todos os intervenientes.------ 

 

 

O Presidente da Assembleia Municipal, 

 

 

 

O 1º Secretário da Assembleia Municipal, 

 

 

 

O 2º Secretário da Assembleia Municipal, 


