Ata n.º 80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aos dezanove dias do mês de outubro de dois mil e dezassete, pelas vinte e uma horas e seis minutos,
e imediatamente após o ato de instalação da Assembleia de Freguesia de Amoreira, realizou-se a
primeira reunião, presidida pela senhora Vanessa Ribeiro Rolim, Presidente de Junta, nos termos do
artigo nono da Lei número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito de setembro,
com a nova redação que lhe foi dada pela Lei número setenta e cinco de setembro de dois mil e
treze, que verificou estarem presentes os seguintes elementos cuja identidade e legitimidade foi
verificada no ato de instalação: ------------------------------------------------------------------------------------------ Vanessa Ribeiro Rolim; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Célia Cristina Costa Pedro; ----------------------------------------------------------------------------------------------- José Manuel Ferreira Simões; ------------------------------------------------------------------------------------------- Cheila Alexandra Almeida Penteado; --------------------------------------------------------------------------------- Paulo Alexandre Pereira Oliveira; -------------------------------------------------------------------------------------- Hugo Leitão Henriques. --------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Ricardo Rafael Guincho da Cruz não esteve presente. --------------------------------------A Presidente de Junta leu a ordem do dia, composta de ponto um, eleição dos vogais da Junta de
Freguesia, e de ponto dois, eleição da mesa de Assembleia de Freguesia, e pediu a colaboração á
eleita Olga Maria Fernandes Prada, para redigir e subscrever a presente ata. ----------------------------Abrindo o ponto um, a Presidente de Junta anunciou que em conformidade com o estabelecido nos
preceitos legais acima citados, se ia proceder à eleição de dois vogais para a Junta de Freguesia, de
que ela será Presidente, de acordo com o artigo vigésimo terceiro da Lei número cento e sessenta e
nove barra noventa e nove, de dezoito de setembro, com a nova redação que lhe foi dada pela Lei
número setenta e cinco de setembro de dois mil e treze. --------------------------------------------------------A Presidente de Junta colocou à deliberação dos presentes, se a eleição deve ser nominal ou através
de listas. Colocada à votação, venceu a segunda hipótese com seis votos a favor, zero votos contra e
zero abstenções. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente a Presidente de Junta apresentou a lista com a proposta para os membros do
executivo, designada por lista A: ----------------------------------------------------------------------------------------- José Manuel Ferreira Simões, para o lugar de secretário; ------------------------------------------------------- Cheila Alexandra Almeida Penteado, para o lugar de tesoureira. ---------------------------------------------

Distribuídos boletins de voto a todos os membros efetivos presentes, passou-se à votação por
escrutínio secreto, à recolha dos votos e, depois, à contagem dos votos que foram atribuídos,
concluindo-se que a mesma foi aprovada, com a seguinte votação: ------------------------------------------Votos brancos: zero --------------------------------------------------------------------------------------------------------Votos contra: zero ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Votos a favor: seis ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Procedeu-se em seguida à substituição da senhora Presidente de Junta e dos membros eleitos vogais,
sendo chamados os eleitos das respetivas listas que nos termos legais deveriam ocupar os seus
lugares, precedendo-se posteriormente à verificação da sua identidade e legitimidade. São eles os
seguintes:
- Olga Maria Fernandes Prada, casada, residente na Rua DR. Amílcar Campos n.º 87, Amoreira, Cartão
de Cidadão número 11274719 1zx6, validade 11-12-2021, pelo Partido PPD/PSD; ------------------------- Diogo Filipe de Sousa, solteiro, residente no Bairro do Jaboé n.º 13, Amoreira, Cartão de Cidadão
número 13235289 3zy9, validade 20-02-2019, pelo Partido PPD/PSD; ---------------------------------------- Mário João dos Santos Lopes, casado, residente ma Rua da Praia d’el Rei n.º 4, Vale de Janelas Amoreira, Cartão de Cidadão número 09930183 0zz2, validade 20-05-2019, pelo Partido PPD/PSD;-Estes membros ocuparam de imediato os seus lugares na Assembleia. --------------------------------------Seguidamente, e nos termos do número cinco do artigo nono da Lei número cento e sessenta e nove
barra noventa e nove, de dezoito de setembro, com a nova redação que lhe foi dada pela Lei número
setenta e cinco de setembro de dois mil e treze, a Presidente de Junta deu início ao ponto dois,
eleição da mesa da Assembleia de Freguesia, colocando à deliberação da Assembleia, por nada estar
previsto no regimento, se a eleição deve ser nominal ou através de listas. ---------------------------------Colocada à votação, venceu a segunda hipótese com 6 votos a favor, zero votos contra e zero
abstenções. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi apresentada a lista, designada por lista A, composta por: ---------------------------------------------------Presidente: Hugo Leitão Henriques; -----------------------------------------------------------------------------------1.º Secretário: Olga Maria Fernandes Prada; ------------------------------------------------------------------------2.º Secretário: Diogo Filipe de Sousa; ----------------------------------------------------------------------------------Realizada a votação por escrutínio secreto, a lista apresentada obteve cinco votos a favor, zero votos
contra, um voto nulo e zero abstenções, que face a estes resultados, foi considerada eleita. ----------

Terminado o apuramento, o Presidente e os Secretários tomaram posse dos seus lugares, tendo a
Presidente de Junta se congratulado pelo modo como decorreu a parte da assembleia que teve a
honra de presidir. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Instalada a mesa da Assembleia de Freguesia passou a presidir à reunião o recém-eleito Presidente
da Assembleia de Freguesia, prosseguindo os trabalhos, saudando os presentes e dando as boas
vindas aos membros eleitos. ---------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais intervenções, o Presidente da Assembleia agradeceu novamente a presença de
todos e deu por encerrada a sessão nada mais havendo a tratar, da qual foi lavrada a presente ata,
que depois de lida em voz alta e aprovada por unanimidade vai ser assinada pela mesa e quem
redigiu, tendo de imediato o Presidente da Assembleia dado os trabalhos por encerrados pelas vinte
e uma horas e trinta e seis minutos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vanessa Rolim:__________________________________________________________________________________
Célia Pedro:_____________________________________________________________________________________
José Simões:____________________________________________________________________________________
Cheila Penteado:_________________________________________________________________________________
Paulo Oliveira:___________________________________________________________________________________
Hugo Henriques:_________________________________________________________________________________
Olga Prada:_____________________________________________________________________________________
Diogo Sousa:____________________________________________________________________________________
Mário Lopes:____________________________________________________________________________________

