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ATA Nº 7/2021  
 

1.ª REUNIÃO DO MANDATO DE 2021/2025 
 

15 DE OUTUBRO DE 2021  
 

 -------- Aos quinze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, pelas 

dezasseis horas, na Academia de Juventude e das Artes da Ilha Terceira, e na sequência 

da convocatória para a tomada de posse da Assembleia Municipal da Praia da Vitória 

para o quadriénio de dois mil e vinte e um a dois mil e vinte e cinco, reuniram-se os 

elementos que constituem a nova Assembleia Municipal para a primeira reunião 

subsequente à tomada de posse destinada, nos termos legais, à eleição da respetiva 

mesa. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 -------- Feita a chamada verificou-se a presença dos seguintes membros: --------------------  

 -------- Pela Coligação do Partido Social Democrata e do Partido Popular: ------------------  

 -------- Paulo Manuel Martins Luís, Maria Judite Gomes Parreira, Pedro Gabriel Correia 

Nunes Teixeira Pinto, Graça das Mercês da Silva Brum Pereira, João Paulo Rocha 

Ávila, Diana Maria Nunes Simões, Lisandra Marina Barcelos Valadão, Tiago Manuel 

da Silva Borges, Vânia de Fátima Sousa Leal Oliveira e Valdemar Manuel Dias Toste. --  

 -------- Pelo Partido Socialista: ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Maria de Fátima Pimentel Alves Homem, Carlos Manuel Pimentel Enes, 

Nivalda de Fátima Meneses Bettencourt, Valter Manuel Linhares Peres, Carina Marlene 

Pires Dias, Agostinho Toste Simões, Daniela Leal de Andrade, José Adriano Meneses 

Laranjo e José Manuel de Aguiar Paim. -----------------------------------------------------------  

 -------- Pelo Grupo de Cidadãos Eleitores – “Esta é a Nossa Praia”: --------------------------  

 -------- Rita Lemos Borges de Bettencourt e Bruno Manuel de Aguiar Borges. -------------  

 -------- Verificou-se ainda a presença dos seguintes Presidentes das Juntas de Freguesia: 

 -------- Hélio Adriano de Melo Rocha, Luís Carlos Duarte Vieira, Osvaldo Manuel 

Borges de Sousa, John Oliveira Borges, Paulo Rui Pacheco de Sousa, César Leandro da 
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Costa Toste, Raquel Santos Mendonça, Bruno Narciso Meneses Lopes, António Manuel 

Mendonça Borges, Marco Aurélio Ferreira Toste e Vasco Miguel Valadão de Lima. -----  

 
 -------- Sendo os trabalhos, até à eleição da mesa, presididos pelo cidadão que 

encabeçou a lista mais votada, o eleito Paulo Manuel Martins Luís, este no 

cumprimento de tais funções, no uso da palavra, felicitou o novo executivo camarário, 

todos os Vereadores, bem como os membros da futura Assembleia Municipal, e 

cumprimentado todos os presentes. ----------------------------------------------------------------  

 
 -------- Seguidamente convidou um membro de cada uma das duas demais listas 

concorrentes, do Partido Socialista e do Grupo de Cidadãos Eleitores “Esta é a Nossa 

Praia”, respetivamente a senhora Maria de Fátima Pimentel Alves Homem e a senhora 

Rita Lemos Borges de Bettencourt, para integrarem a mesa durante os trabalhos de 

eleição, o que estas gentilmente aceitaram, passando a partir desse momento a integrar a 

mesa assim constituída ad hoc, tendo coadjuvado nos trabalhos subsequentes até à 

referida eleição.----------------------------------------------------------------------------------------  

 
 -------- De seguida o cidadão Paulo Manuel Marins Luís dirigiu-se à assembleia, 

referindo que se iria proceder à eleição da mesa e questionou se havia alguma oposição 

a que a votação para a composição da mesa da Assembleia Municipal, para o quadriénio 

de dois mil e vinte e um a dois mil e vinte e cinco, fosse feita por listas e não 

uninominalmente, não tendo ninguém dos trinta e dois elementos presentes se oposto a 

essa pretensão. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Assim sendo, o cidadão Paulo Manuel Martins Luís desafiou os membros da 

Assembleia Municipal a apresentarem uma proposta de candidatura para a mesa da 

Assembleia Municipal da Praia da Vitória, tendo a senhora Maria Judite Gomes Parreira 

entregue uma proposta apresentada pela Coligação do Partido Social Democrata e do 

Partido Popular, com a seguinte composição: ----------------------------------------------------  

 -------- Presidente – Paulo Manuel Martins Luís; ------------------------------------------------  

 -------- Primeiro Secretário – Graça das Mercês da Silva Brum Pereira; ---------------------  
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 -------- Segundo Secretário – Valdemar Manuel Dias Toste. -----------------------------------  

 
 -------- Lida tal proposta aos presentes, pelo cidadão Paulo Manuel Marins Luís foi 

perguntado se mais alguém pretendia apresentar alguma lista concorrente à mesa da 

Assembleia Municipal. Como mais ninguém apresentou qualquer outra lista candidata, 

deu-se início aos trabalhos de votação da lista apresentada, sendo a votação por voto 

secreto.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Finda a votação, verificou-se que haviam entrado na urna trinta e dois votos – 

tantos quantos os membros presentes; feita a contagem, verificou-se a seguinte votação 

quanto à única lista candidata à mesa da Assembleia Municipal de Praia da Vitória: 

vinte votos a favor e doze votos em branco – aprovada por maioria, ficando assim a 

Mesa da Assembleia Municipal constituída por: -------------------------------------------------  

 -------- Presidente – Paulo Manuel Martins Luís; ------------------------------------------------  

 -------- Primeiro Secretário – Graça das Mercês da Silva Brum Pereira; ---------------------  

 -------- Segundo Secretário – Valdemar Manuel Dias Toste. -----------------------------------  

 
 -------- Então, o agora presidente eleito agradeceu à senhora Maria de Fátima Pimentel 

Alves Homem e à senhora Rita Lemos Borges de Bettencourt a gentileza de terem 

integrado a mesa até à eleição acabada de ocorrer, e depois de aqueles dois membros 

terem reocupado os respetivos lugares na assembleia, o presidente chamou a ocuparem 

os seus lugares na mesma os eleitos primeiro e segundo secretários, o que estes de 

imediato fizeram.  -------------------------------------------------------------------------------------  

 
 -------- De seguida o presidente da mesa, agradeceu, novamente, a presença dos 

convidados, à VITEC pela transmissão deste evento para todos os praienses, e a todas as 

equipas da Câmara Municipal que contribuíram na organização desta cerimónia. ----------  

 -------- Terminou felicitando, novamente, a Câmara Municipal, desejando que os 

próximos quatro anos sejam profícuos para esta terra, e a todos os membros da 

Assembleia Municipal, do próximo quadriénio, com a responsabilidade que servindo os 
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praienses estão todos com o mesmo objetivo e sempre com o mesmo foco que é, na 

verdade, servir e servir muito bem o concelho e os praienses. ---------------------------------  

 

 -------- Finalmente, quando eram dezasseis horas e trinta minutos, não havendo mais 

nada a tratar, o Presidente da Mesa da Assembleia deu por terminados os trabalhos desta 

primeira reunião do mandato de dois mil e vinte e um a dois mil e vinte e cinco, da qual, 

para constar, se lavrou a presente ata, que vai ser assinada pelas senhoras senhora Maria 

de Fátima Pimentel Alves Homem e Rita Lemos Borges de Bettencourt, pelo Primeiro e 

Segundo Secretário da Mesa da Assembleia e finalmente, pelo Presidente da 

Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------  
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