--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ata n.º 0--------------------------------------------------------Primeira Reunião da Assembleia de Freguesia de Avelãs de Cima----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aos vinte e três dias do mês de outubro de dois mil e dezassete, pelas vinte e uma horas
e imediatamente após o acto de instalação da Assembleia de Freguesia de Avelãs de
Cima, realizou-se a primeira reunião, presidida por Manuel Veiga, Presidente da Junta,
nos termos do artigo 9º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, verificando os elementos, cuja identidade e
legitimidade foi verificada no acto de instalação, com a seguinte ordem de trabalhos:------------------------------------------------------------------------------------------------------------A.- Eleição dos vogais da Junta de Freguesia, mediante proposta do Presidente da Junta
de Freguesia;-----------------------------------------------------------------------------------------B.- Eleição da Mesa da Assembleia de Freguesia (Presidente, 1º Secretário e 2º
Secretário), mediante proposta do Presidente da Junta de Freguesia.------------------------O Presidente da Junta de Freguesia teceu alguns comentários no sentido de este acto
decorrer com educação e perfeita normalidade, tendo procedido de imediato aos
preparativos para a eleição dos vogais da Junta de Freguesia e da eleição da mesa da
Assembleia de Freguesia, tendo solicitado ao membro José Manuel Carvalho para
secretariar a sessão. O Presidente entregou a proposta de lista de vogais, denominada de
Proposta A, composta pelos membros Guilherme de Almeida Melo (1º Vogal) e Manuel
Martins Loureiro (2º Vogal).----------------------------------------------------------------------Após a votação e contagem dos votos, a lista submetida foi aprovada por maioria, com 7
votos a favor e 2 votos em branco.----------------------------------------------------------------Em seguida procedeu-se à substituição dos membros da Junta de Freguesia, sendo
chamados os eleitos das respectivas listas, procedendo-se à sua verificação e
legitimidade. Entraram os membros Fernando Manuel da Silva Cardoso, cartão de
cidadão n.º 10118929, válido até 21 de Dezembro de 2020, Vítor Manuel Martins
Simões, cartão de cidadão n.º 05559086, válido até 14 de Julho de 2020 e Cláudia
Batista Martins, cartão de cidadão n.º 14237991, válido até 25 de Fevereiro de 2018,
tendo ocupado de imediato os seus lugares na Assembleia de Freguesia.-------------------No seguimento deste ato, o Presidente da Junta deu início à eleição da nova Mesa da
Assembleia. O Presidente entregou a proposta de lista, tendo como candidatos:
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Presidente da Assembleia, José Manuel Oliveira Carvalho; 1º Secretário, Faustina Maria
Clara da Silva e 2º Secretário; Cláudia Batista Martins, denominando-a de proposta B.
Procedeu-se à votação. Cumprido o ato por escrutínio secreto e após a contagem, a lista
apresentada obteve a maioria, com 7 votos a favor e 2 votos em branco.-------------------Terminado o acto, o novo Presidente da Assembleia e os Secretários tomaram posse dos
seus lugares, tendo o Presidente da Junta se retirado também, aproveitando para desejar
votos de um bom trabalho à Mesa da Assembleia.---------------------------------------------O novo Presidente da Assembleia de Freguesia agradeceu novamente a presença de
todos e passou a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia para tecer alguns
considerandos. Tomou então a palavra o Presidente da Junta de Freguesia, Manuel
Veiga para afirmar que vai tudo fazer para cumprir o proposto no programa eleitoral e,
posteriormente, o Presidente da Assembleia de Freguesia, José Manuel Carvalho, para
saudar e desejar um bom trabalho a todos os membros, solicitando uma boa integração
dos novos membros e respectivas responsabilidades; alertou ainda o Executivo para
contar com esta Assembleia para continuar a melhoria da qualidade de vida dos
cidadãos, pois é seu objectivo continuar a ver as pessoas felizes.----------------------------Depois destas interpelações foi proposta a votação da ata, após a sua leitura, em voz alta
na presença de todos os novos membros. A mesma foi aprovada por unanimidade.------Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrados os trabalhos, tendo sido
lavrada a presente acta, assinada pelo Presidente da Assembleia, José Manuel Carvalho
e 1º Secretário, Faustina Silva.---------------------------------------------------------------------

Presidente da Assembleia de Freguesia

_______________________________
(José Manuel Oliveira Carvalho)

1º Secretário da Assembleia de Freguesia

_______________________________
(Faustina Maria Clara da Silva)
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